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Изражавамо своју жалост што је досадашњи главни и 
одговорни уредник, Радивој Стоканов, изненада преминуо. 
Он је наставио већ постигнут углед часописа и својим ра-
дом допринео да се ''Домети'' нађу међу водећим часописи-
ма у Покрајини. Часопис је уређивао од 55. броја 1988. до 
двоброја 148-149 у 2012. години.

Захваљујемо уреднику и вишегодишњем лектору, Дра- 
гољубу Д. Гајићу, на врло активном и савесном раду у ре-
дакцији. Такође, захваљујемо се првом главном и одговор-
ном уреднику, Миодрагу Миленовићу, на обављању припре-
мних послова часописа: слог и прелом.
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''дејан медаковић'' радивоју стоканову

У ''Прометејевој'' Галерији Радивоју Стоканову уруче-
на је 11. јануара 2013. Награда ''Дејан Медаковић'', за књигу 
''Траговима Лазе Костиће'', у издању београдске ''Алтере'' 
(2011). У петнаест есеја, један од наших најуверљивијих 
костићолога, Стоканов, на нов је начин представио вели-
ког песника српског романтизма. У жирију су били Драш-
ко Ређеп (председник), Јован Ћирилов и Радован Поповић. 
Јован Ћирилов сматра да је за ново читање Костића Радивој 
имао мир ''ван домашаја градских изазова'' и да ''захваљујући 
мудрима, а и њему, Лаза Костић више није никакав јеретик, 
већ класик који се крчкао у предворју наше историје''. Додао 
је ''Лаза Костић је несумњиво маркантни весник наше пост-
модерне.'' Председник жирија, Драшко Ређеп, рекао је да је 
у овој књизи ''Сомбор једна од моћних престоница српског 
севера''. Ова награда додељује се од 2008, а досадашњи до-
битници су Момо Капор (''Исповести''), Миодраг Б. Протић 
(''Нојева барка III''), Мирко Демић (''Трезвењаци на пијаној 
лађи'') и Василије Крестић (''Историчар у временима пре-
ломних и судбоносних година''). 

У Новом Саду је 19. међународни салон књига Ново-
садског сајма доделио Специјалну награду издавачу књиге 
''Траговима Лазе Костића'' – београдској издавачкој кући 
''Алтера''. Награду је председник жирија, Ненад Шапоња, 
предао директору издавачке куће Милану Арнауту и Рас-
тку Стоканову, сину преминулог Радивоја у 64. години, ''који 
из сасвим заумног креативног угла, успоставља литерарни 
дијалог са богатим и разноврсним стваралаштвом нашег зна-
менитог песника''. 
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РЕЧ РАДИВОЈА СТОКАНОВА ПО ПРИЈЕМУ  
НАГРАДЕ ''ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ''

Одавно је с правом духовито речено да јубилеји и, до-
дао бих, свечаници, поводом награда, уз сав респект или по-
дозривост, имају и једно опште позитивно психичко својство 
јер нас ослобађају инхибиције (проф. Светозар Петровић), 
чији смо заробљеници у друкчијим ситуацијама, и обавезују, 
у ствари, да кажемо нешто што бисмо из срамежљивости 
или страха од наметљивости, у доба свакаквих наметљиваца, 
оћутали.

У годинама када се и нада мном надноси све дубља 
сенка старости, често ми се догађа, казано на непоновљив 
начин великог чешког писца Јарослава Сајферта, да у ''ти-
шини успомена, посебно када чврсто затворим очи, и када 
год то зажелим, и ја могу да видим ликове многих преди-
вних људи са којима сам се у животу срео, са многима сам се 
и пријатељски зближио, тако да успомена смењује успоме-
ну, једна лепша од друге. И осећам као да сам посебно, још 
колико јуче, разговарао са тим људима. Још осећам топлину 
руке коју су ми пружили''.

Бићу, дакле, личан. Као да је јуче било. Ослоњен у ходу, 
држећи ме под руку, док се враћајући се са пијаце у ''ланци-
ма'', сутрадан, 3. фебруара 1995. године, по књижевној ве-
чери о његовим изабраним песмама ''Завештање'', у издању 
Сомборске библиотеке, Главном улицом приближавамо згра-
ди Жупаније, где ће нам  љубазни домаћини показати вели-
ко Ајзенхутово платно ''Битка код Сенте'', загледан у балко-
не старих једноспратница градског језгра, Дејан Медаковић 
ми каже, озарен, у једном тренутку: ''Хајдете, господине 
Стоканов (са карактеристичним изговором презимена), да 
објавимо и књигу о сомборским балконима!'' Један од њих, 
на кући Паланачких, био је балкон Лазе Костића, осветљен 
до касно у ноћ, у првој деценији прошлог столећа, лампом 
са песниковог писаћег стола, знак ноћобдијама да му је ми-
сао будна. И да се спрема да постане српски Фос, чији ће 
преводи ''Илијаде'' и ''Одисеје'' задивити цео културан свет. 
''Међутим'', каже разочаран др Симоновић, Лаза је ''за то вре-
ме написао само (!) 'Књигу о Змају' и 'Око Ромеа и Јулије' и 
о Матавуљу. Од ’Илијаде’ ни трага''. Од књиге о сомборским 
балконима остала је једино Медаковићева лепа намисао коју 
записујем да не би ишчилио, заувек, и њен траг.
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Или друга, ранија епизда, у тада елитној градској кафа-
ни ''Вожд'', о вечери, после представљања пете књиге ''Ефе-
мериса'', 28. септембра 1994. године, док обајано слушамо 
дуг ''тераменовски'' монолог, мој професор са новосадске Ка-
тедре за српску књижевност, који је мало пре и сам нада-
хнуто говорио о Медаковићевом мемоару, и ја, пред његовом 
зачуђујућом ерудицијом ''скупљамо'' се у љуску ђачића, ''ху-
динијевски'' смањени.

Хтео бих са овог места да припоменем и једну чудес-
ну коинциденцију – ако у нашим животима уопште постоје 
случајности – но, реч је о сакривеном режијском поступ-
ку највишег реда, чије се одлуке не виде одмах, већ је по-
требно да прође неко време да би се препознале у сусрету! 
Свој последњи чланак Лаза Костић није објавио 1903. годи-
не, како стоји у његовим Сабраним делима, која су до да-
нас у Матици српској, после четврт века, још увек несабра-
на, о убиству краљице Драге Машин и краља Александра, 
у париском листу ''Фигару'' (''Le Figaro''), већ 1906. године, 
у сомборској ''Слоги'', карактеристична наслова ''Смак све-
та'', написан препознатљивим проседеом ћаскајућег дијалога 
''Књиге о Змају'', политички водвиљ о фијаску Српске са-
мосталне демократске странке др Богдана Медаковића на 
епархијској скупштини у Пакрачкој дијецези и избору ради-
калског потпредседника  упркос посланичкој мањини.

Ни ту се не зауставља судбинска спрега јунака моје 
књиге и Медаковићевог славног претка, већ добија мета-
физичку димензију. Др Богдан Медаковић умро је у беч-
ком санаторијуму ''Лев'', као и Лаза Костић, двадесет година 
касније, 1930, као и други Медаковићев деда по мајци, Лазар.

По неумитној законитости о несталности и крхком по-
родичном памћењу, ''чија издржљивост не прелази једну или 
две генерације'', свет је подложан хуку времена и нестајању. 
Дуго памћење света и времена, о ком приповеда, Медаковић 
је обезбедио у суштини ромасијерским поступком. Рома-
нескне личности Медаковићеве хронике својим стварним, 
животним улогама, нису довољне да би написао роман. Само 
је писац који је свим силама настојао да не приграби уло-
гу судије, већ сведока, са свешћу да је његова слика непот-
пуна, а сведочење делимично, могао да побегне од сувопар-
ности хроничарског проседеа и напише роман. Као и роман, 
Медаковићева породична хроника је вештина одабирања од 
сакупљеног расутог камења нашег животног мозаика, за-
право наративно транспонованих семантизованих јединица.
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Као општу поетичку закономерност, Џозеф Епштајн 
примећује да је упркос чињеницама, биографска истина, за-
право, књижевне врсте истина. Дакле, ни тачна, ни нетачна, 
већ мање или више убедљива. Уосталом, ''Зар све наше исти-
не нису имагинарне, а реалност само привидна?'' написао је 
Дејан Медаковић, упркос корозивном идеалу Херцена: ''Ис-
тина, гола истина, само истина!''

Да ли заслужено, добијањем награде ''Дејан Медаковић'', 
личности која оличава целу институцију српске културе, 
учињена ми је изузетна част, као и велико задовољство што 
сам се тако обрео у реду ранијих награђеника: Моме Капора, 
Миодрага Б. Протића, Мирка Демића и Василија Крестића. 
Ако почаст у овом тренутку припада само награђеном, ''те-
рет'' одговорности дели са жиријем. Хвала господи, чланови-
ма жирија, председнику, професору др Драшку Ређепу, Радо-
вану Поповићу и Јовану Ћирилову на храброј одлуци.

Хвала оснивачу награде, Издавачкој кући ''Прометеј'' и 
њеном агилном директору, господину Зорану Колунџији, на 
племенитој иницијативи и одбрани Дејана Медаковића од за-
борава.  
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миливој ненин

радивој стоканов и лаза костић

Приказао сам, далеке 1986, или 1987. године, књигу Ра-
дивоја Симоновића о Лази Костићу, (Успомена на др Лазу 
Костића), коју је за штампу приредио Радивој Стоканов. 
Неку годину касније дао је Стоканов свој рукопис о Лази 
Костићу Књижевној заједници Новог Сада. Поред Драгише 
Живковића био сам одређен за рецензента (двадесет година 
касније показао ми је, у Сомбору, Стоканов ту рецензију!) 
Књига се није појавила, јер је издавач нестао.

Шта хоћу да кажем овом причом? Нас је од самог по-
четка повезивао Лаза Костић. Тачно је да сам у Сомбору го-
ворио и о Мирославу Јосићу Вишњићу и о Вељку Петровићу 
– а не само о Костићу али, кад год сам био у Сомбору, то је 
организовао Радивој Стоканов. Говорио сам и о књизи Све-
тозара Петровића под једноставним насловом Лаза Костић. 
Али сам говорио и о књизи Радивоја Стоканова, коју сам дав-
но рецензирао, а која се појавила 2011. године. То што сам 
тада говорио овде ћу, надам се, верно прештампати (био је 
1. децембар 2011, а поред аутора и мене, говорио је и Нико-
ла Грдинић).

Ако ме сећање не вара, направио сам неки увод о томе 
како понекад између књига приповедака и ових условно ''на-
учних'' књига, пре посегнемо за занимљивијим. Хтео сам, од-
мах на почетку вечери, да укажем на занимљивост књиге о 
којој ћу говорити. А ево, и шта сам говорио.

Најпоштеније према Радивоју Стоканову, а и према са-
мом себи, било би да говорим о фуснотама, заправо, о више 
врста фуснота. Прву врсту фуснота би чиниле оне које бих 
дописивао у сопствену књигу о Лази Костићу, а које су ми 
се наметнуле после читања књиге Радивоја Стоканова (на 
пример, знао сам да је Лаза Костић у Тителу на изборима 
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победио Ђорђа Поповића Даничара – али нисам знао да је 
Поповићев надимак – новинари су га тако частили – Пап-
фи!). Другу врсту фуснота би чиниле оне које бих дописи-
вао уз текстове Радивоја Стоканова (уз име Стевана Владис-
лава Каћанског, на пример, донео бих опис сахране. Наиме, 
Драгутин Илић је говор над раком Каћанског завршио речи-
ма: ''Доле Аустрија!''). Кажем, најпоштеније би било да гово-
рим о фуснотама које бих дописивао. Али, то би према пу-
блици било најнепоштеније. Не само да би се прича развук-
ла, већ бих вероватно брзо изгубио основну нит. Вратимо се 
дакле овој књизи, али и публици (али, нека ми публика опро-
сти на понекој фусноти).

Ово је, нажалост, прва књига Радивоја Стоканова. Та 
књига је чекала на појављивање две деценије – и на тај на-
чин препречила је пут другим књигама. Писац је могао писа-
ти и објављивати различите текстове – али књиге није могао 
објављивати. То је једноставно тако и ту никакава накнадна 
памет не помаже.

Прво што се види када се погледа Садржај књиге Тра-
говима Лазе Костића јесте непретенциозност. Наиме, ау-
тор не жели да каже последње, незаобилазне истине о делу 
Лазе Костића. Чак сам у првобитној верзији овога текста на-
писао да сумњам да је реч суштина у овој књизи присутна – 
али сам онда налетео на њу. Овде су, пре свега, у првом пла-
ну ситнице из литерарног живота Лазе Костића: оно што је 
промакло истраживачима дела Лазе Костића; или оно што је 
било у другом плану – једном речју, оно што је мање познато.

Али, (исто оно ''али'' што девојци срећу квари) када се 
погледа Садржај ове књиге, видеће се, исто тако, да су и на 
почетку и на крају, две велике песме: ''Спомен на Руварца'' и 
''Santa Maria della Salute''. Дакле, као да одмах побијамо оно 
што смо на почетку рекли. Но, и ту се види непретенциоз-
ност, али и посвећеност Костићу – на почетку су поменуте 
песме, а тек потом иде текст. Као да је Стоканов још једном 
желео да дâ реч Лази Костићу. (Узгред, кад сам већ поменуо 
''Спомен на Руварца'', имао сам прилике да видим озареност 
на лицу студенткиње која је први пут прочитала ''Спомен на 
Руварца''. Био је то делић тренутка када схватите да литера-
тура има смисла).

Рекао сам већ да Радивој Стоканов оно што је затуре-
но, неприступачно, непознато хоће да изнесе на светло дана. 
Али, то што хоће да изнесе, прво повеже, осмисли, урами 
или укоричи у неку причу и тако изнесе пред читаоце – да им 
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се слика или прича не распе и опет не побегне у помрчину 
(видим да посежем за неким речима које су више бачке него 
неке друге – јер, као да и ту желим да будем на трагу Радивоја 
Стоканова). Но, пре него што се задржим на језику Радивоја 
Стоканова задржаћу се на нечему што би било упутство за 
читање. Наиме, ову књигу би требало читати редом. Јер, уко-
лико прво читате, на пример, текст ''О песми 'Иза Драгина 
порођаја''' – сигурно ћете бити збуњени. Али, ако га прочита-
те после текстова који му претходе, ви ћете видети колико је 
Змај присутан у поступцима Лазе Костића и природно је да 
ћете овај текст читати у дослуху са текстом ''Књига о Змају''. 
Наиме, убедљиво је то показао Стоканов, Лаза Костић не узи-
ма неке уметнички вредније песме у своју последњу збирку, 
а узима ову која се може и прескочити. Али, Костић је неће 
заобићи јер су алузије на краљицу Драгу још увек свеже те 
1909. године.  Још је важније да се ''прећуткивањем каже'' да 
је Змај писао удворичку поезију управо поменутој краљици 
(ако није могао да провуче у збирку оно што је о песми ''Пре-
рано'' – и Змају – написао, Костић је ''опоменуо'' Змаја макар 
на овај начин).

То да је Лаза Костић желео да уз песму ''Прерано'' – у 
Песме из 1909. – унесе и писмо које је ишло уз ту песму зна-
мо из писама Лазе Костића Милану Савићу.

А што се тиче читања преписке српских писаца, Стока-
нов и ја смо ту, чини ми се, из исте фамилије. Управо на при-
меру преписке – и не само ње – одредиће Стоканов прибли-
жан датум појаве последње Костићеве књиге.

Из исте фамилије смо Стоканов и ја када је реч о од-
носу према XIX веку. Поштујемо тај век, који је добро зако-
рачио и у онај који долази после. Наш век, ХХ век – не мо-
рате ме подсећати да је почео ХХI, јер никакву разлику не 
видим – јесте препотентан век. Век који се понаша као да 
пре њега ништа није постојало. Погледајте како је Радивој 
Стоканов писао о Јовану Живановићу (у ХХ веку отписаном 
лингвисти), или, како је писао о књижевној критици Стева-
на Поповића – па ће бити јасно о чему говорим. (У Историји 
српске књижевне критике Предрага Палавестре биће само 
поменут! А писао је о Доситеју, Његошу, Вуку, Змају, Му-
шицком, Јаши Игњатовићу, Војиславу Илићу, Бранку Ради-
чевићу, Ђури Јакшићу, Милану Савићу и др.)

Следећа фамилијарна ствар је однос према Мила-
ну Савићу! Но, сада се лагано можемо пребацити на не-
што што неупућенима може изгледати нестварно, а то је 
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монопол – прецизније једна врста монопола у проучавању 
књижевности. Како се према монополу – када је Лаза Костић 
у питању односи Стоканов? А монопол над делом Лазе 
Костића имао је, нема никакве сумње, Младен Лесковац. 
Разлика између Младена Лесковца и Радивоја Стоканова је 
што овај први уме да буде каприциозан и да превиди, из те 
своје каприциозности, читав низ чистих чињеница. Радивој 
Стоканов, пак, разликује изворе првог од извора другог реда. 
Да поједноставимо: све оно што је, на пример, писао Милан 
Савић о Лази Костићу, Лесковац најчешће не жели да види, 
или види са неком резервом, или има неку примедбу... Отуда 
му се догодило да га Стоканов у неколико наврата исправи, 
коригује, допуни... (почевши од имена Костићевог против-
ника на изборима у Тителу, па до датума када се последња 
Костићева књига појавила).

Вратимо се монополу! Има у рукама Радивој Стоканов 
дуги низ година једно Костићево писмо Илариону Руварцу 
– но, не објављује га. Не објављује га због монопола Младе-
на Лесковца над преписком Лазе Костића. Тек када је видео 
да од објављивања целокупне преписке нема ништа, Стока-
нов објављује поменуто писмо. А Стоканов зна да чита туђа 
писма: уме да их њих извуче оно аутентично, оно необориво.

Но, посегнуће Радивој Стоканов за Лесковцем у срет-
ном тренутку. Кад је потребно указати на штампарске греш-
ке у Застави, позваће се на Лесковца који је Заставу на-
звао – аљкавуша! Може ли прецизније? Као што не може 
прецизније – и ту смо сада код оног што сам обећао о језику 
Радивоја Стоканова – оно што је Костић написао о lapsusu.

Lapsus je, по Костићу, оклизак. Стоканов додаје да би 
ту реч требало дописати у Речник кованица Лазе Костића 
Владете Јанковића. Узгред, надам се да сам успео, у једном 
другом тексту, да покажем колико је још Костићевих речи 
требало дописати у поменути Речник кованица. 

И можда је овде тренутак да прекинем, да не разјурим 
све госте који су дошли на ову гозбу која им је приређена на 
трпези биографистике (у најлепшем смислу те речи)!

*
*      *

А имали смо заједничких планова. У питању су били 
књижевни програми: требало је у Сомбору, на рођендан 
Лазе Костића, да говорим о Костићевој Књизи о Змају. До-
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говорили смо се и да говорим о књизи Светозара Петровића 
Дневник из Индије.

Згађен над јурњавом за бодовима одлучан сам да своје 
текстове шаљем часописима који се не налазе на неким 
специјалним, повлашћеним, листама. Тако се догодило да 
сам текст о присуству Фрушке горе у преписци Илариона 
Руварца послао Дометима. Био је то наш последњи разго-
вор. (Разговор о том тексту.)

А договорили смо се и да урадимо велики посао: да 
објавимо оно што Костић није успео. Наиме, сазнајемо то 
обојица из писама Лазе Костића Светиславу Стефановићу, 
Костић се спремао, ако му преостане новца, да објави До-
кументарну историју Књиге о Змају. Знали смо обојица шта 
би се у тој Документарној историји нашло (то сам не могу 
урадити).

Нешто смо, ипак, урадили заједно. Када сам довршио 
предговор Костићевој Књизи о Змају послао сам га Радивоју 
Стоканову на читање и дотеривање.1 А на крају те књиге 
налази се текст Драгутина Прохаске о Костићевој Књизи о 
Змају објављен у Јагићевом Архиву за словенску филологију 
1904. године. Тај текст је преведен после више од једног 
века, а преводилац је био, читаоци то већ знају и да не напи-
шем – Радивој Стоканов.

Нисмо се дописивали, али када ми се 2011. године 
појавила књига Свети мирис памтивека (фрагменти о Лази 
Костићу), природно, послао сам је Радивоју Стоканову. 
Јавио се писмом. И писмо је, на неки начин, било посвећено 
нашој заједничкој теми – Лази Костићу. Доносим то писмо 
овде, у целини.

Драги Миливоје,
Примио сам ових дана Вашу књигу и хвала Вам на 

(ко зна који пут) показаној пажњи. Почео сам да је читам 
с краја јер за текст о преписци Младена Лесковца и Пав-
ла Стефановића досад нисам знао (видим из Ваше напоме-
не да је пре две године објављен у Матичину Зборнику за 
књижевност и језик, који се у Сомбору не може наћи) пошто 
ме је најпре заинтригирала судбина писама Л. Костића Све-
тиславу Стефановићу, за које сам све до априла 1997. веро-
вао да су на сигурном месту, у РО Матице српске?
1 Видети: Лаза Костић, Књига о Змају, приредио Миливој Ненин, Изда-

вачки центар Матице српске, Нови Сад, 2013. Антологијска едиција Де-
сет векова српске књижевности, књига 112.
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Наиме, почетком априла 1997. године, на позив коле-
га из Историјског архива у Сомбору, упознао сам Предрага 
Радуловића, из Црвенке, који је дошао као посредник, опет, 
неког колекционара из Београда, нудећи 130 Костићевих пи-
сама на продају, заправо за трампу. Услов је била размена за 
поштанске марке Србије до 1918. године.

Наравно, ни Архив, нити Библиотека, нису могли ни 
тада, а ни после, помислити на трговину.

Помислио сам, изненађен, на писма С. Стефановићу, и 
ускоро се уверио да сам био у праву, јер је у писму од 7. апри-
ла, из Београда, као доказ послужила фотокопија Костићевог 
писма Стефановићу из Новог Сада, уочи Преображења 1902, 
објављеног у ЛМС 1931, у јулско-августовској свесци, 51, 
52. Пошиљалац није написао адресу. Никакав пропратни 
текст није био приложен. (Исписујем сваки детаљ, као де-
тектив, али без страсти Порфирија Петровича).

Да ли је власница писама, Стефановићева кћерка из 
другог брака, стојала иза понуде или је преписка већ била у 
рукама колекционара, не знам. Можда бисте се Ви још мог-
ли распитати!

Осврт о Савићевој књизи Лаза Костић наменио сам 
Дометима. Нова свеска, преломљена и коректорски ишчи-
тана још зимус, дебело одоцнела у мом скањивању да је ''пу-
стим'' тек кад сасвим извесно сазнам са колико ћемо новца 
располагати у овој години, дочекала је јулску каникулу уме-
сто да се смрзла на фебруарској поледици.

На овој оморини, без капи кише, суша прети да обе-
ре јесењи урод. Верујем, нажалост, да ни у Шајкашкој није 
боље?

Поздравите родитеље. Реците, поздравља их онај Ста-
парац кога увек интересује, по сељачком инстинкту и нави-
ци, какво је време.

Кад видите Чурчиће у Тителу, пуно их поздравите.
А Вама свако добро жели

Радивој Стоканов
У Сомбору, 14. јула 2011. 
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Као и готово свако писмо, и ово захтева коментаре. 
Суша, те 2011. године није обрала јесењи род. Учинила је то 
тек, наредне, 2012.

Поуздано знам да Стефановићева ћерка из другог бра-
ка, Ана Стефановић, није стајала иза те понуде о размени 
Костићевих писама за поштанске марке. Прецизније, нико 
из породице Светислава Стефановића.

Књига Милана Савића Лаза Костић, коју је Радивој 
Стоканов приказао у Дометима, заправо је друго, право, 
издање Савићеве књиге. Прво издање из 1929. године било 
је скраћивано. Захваљујући труду Зорице Хаџић (и мојој 
скромној помоћи), донели смо ту књигу у проширеном, не 
усуђујем се рећи аутентичном, издању.2

Чурчићи у Тителу су Марија и Лаза Чурчић. (Када сам 
саопштио Лази Чурчићу да нема више нашег Стоканова – 
рекао је: ''Шта ће сада Лаза без Стоканова?'' Себично сам 
помислио: ''Шта ћемо ми живи?'')

*
*    *

Био сам на сахрани у Стапару. Ишли смо заједно: Зо-
рица Хаџић (више пута ми је хвалио њен рад, коначно, о 
томе је оставио и писани траг), Никола Грдинић, његов 
дугогодишњи пријатељ са студија, и ја.

Знао сам да ће болети. Ишао сам да плачем.

2 Испод наслова Савићеве књиге писало је: ''Поводом 80 година од смрти 
Милана Савића и 100 година од смрти Лазе Костића. Прво издање 
Савићеве књиге о Костићу из 1929. године, упоредили са рукописом, 
проширили и уочене грешке исправили, једном речју за штампу прире-
дили Миливој Ненин и Зорица Хаџић''.
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IN MEMORIAM

мирослав јосић вишњић

in memoriam, фрагменти о радивоју
(''утвара'' и други послови)

Шта је живот? Мислио сам да овај запис, са муком у на-
слову, никад нећу потписати.

Када бих морао да изаберем, од свих људи које знам, 
једног, који неће дићи руку на себе, уписао бих име Радивоја 
Стоканова.

Какав је тај човек имао поглед, какву боју гласа, какав 
корак и какво стрпљење, то мало људи има! Сад мислим да 
је све што је у животу радио – чинио натенане (то је права 
реч кад год помислим на њега). Био је сигуран да има све ми-
нуте овога света, да ће обавити све што му је Свевишњи по-
верио и наложио. Имао је на уму речи проповедника: ''Све-
му има време...''

У говору и у текстовима често је користио старе и одме-
рене речи: послање, одсев, сурдина, шикљање, јамура, при-
гревак, изнедрити, вододелница, лабошчица, стрека, уздарје, 
следственик, оцеђеница, трогателно, снебивљив, наслута, 
грушевина, угледник...

Биографија тог скромног и вредног човека почиње 19. 
августа 1949. године у Бакаришу, сокаку који је близанац са 
Ћорошом, у којем сам ја одрастао. Мислим да смо се први 
пут ''дружили'' кад је он имао три, а ја шест година: његов 
отац Душан поправљао је бицикли који сам ја слупао.

После основне школе у Стапару и гимназије у Сомбо-
ру, студирао је и дипломирао на Филозофском факултету у 
Новом Саду (у класи Драгише Живковића). Радни век про-
вео је у Градској библиотеци ''Карло Бијелицки'' (Завичајно 
одељење), а од 1988. био је главни уредник часописа Доме-
ти.
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Нисам сигуран да користим добар глагол кад напишем: 
скочио је са терасе стана на четвртом спрату 29. јануара 
2013, у којем је живео са женом Љубицом и сином Растком.

Радивој Стоканов који је увек имао одмерен корак, пр-
ви и последњи пут у животу је летео, лебдео, журно је кре-
нуо у свет, у вечност.

Уписан је златним словима у памтивек и ''славне муже-
ве'' стапарске, сомборске и бачке, али ни лексикони и енци-
клопедије знаменитих Срба неће бити поуздани без његовог 
имена.

Немам библиографију његових радова, али знам да је 
касно почео да пише и објављује (после тридесете године 
живота). Мерио је сваку реч коју је потписао, као да цеди 
дреновину.

Критички текстови скупљени у његову једину књигу 
Траговима Лазе Костића писани су од 1982. до 2009. године. 
На почетку је ''Спомен на Руварца'', а на крају ''Santa Maria 
della Salute''. Осим мајсторских записа о те две антологијске 
песме, ту је још четрнаест његових јединствених радова. 
Многи су праве минијатуре, пабирци, истраживачке бравуре 
на којима би му и Станислав Винавер позавидео.

Сви радови објављени су у првобитном облику, једино 
су исправљене коректорске погрешке и учињење нежне 
''стилске погладице''.

У запису ''О књизи'' сам помиње како је тај рукопис при-
премао за 150. годишњицу рођења (1991), а књига је стигла 
у руке читалаца и у библиотеке тек у години после скром-
но обележене стогодишњице смрти великог српског песни-
ка (2011). На крају те сетне, исповедне белешке, ''имитујући 
лаковерног питача-опонента Костићеве Књиге о Змају'', не 
помињући моје име, записао је:

''Један угледан српски писац кад је награјисао од изда-
вача, објавио је целу књигу да би разобличио свој случај и 
потражио сатисфакцију и на суду.

– Случајно знам тог писца и његову муку. Али одмах 
да ти кажем, иако се, не дао Бог, не желим поредити, да је 
он мање награјисао од мене тражећи закраћени хонорар. Јер, 
на крају, како је сам признао, остале су му књиге, Изабра-
на дела, 2.792 стране, у тврдом повезу, мајсторске опреме. 
(Имам их у својој библиотеци.) Моја књига је утвара, разба-
цани листови ветром времена.''
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Помислио сам на Црњанског који је, као и велики пор-
тугалски песник Камуињш, све што је написао оставио ''Бо-
гу, људима, а затим, ветру''.

Али, сигуран сам, добро знам да ће ту ''утвару'' педант-
ног Радивоја Стокановог морати добро да проуче сви који 
буду хтели да пишу о Лази Костићу. У његовој књизи од пет-
наест штампаних табака сви подаци су поуздани, а тумачења 
надахнута и одмерена. Као ретко ко у српској повесници кри-
тике, он је добро савладао све што је пре њега о ''мајстору ка-
ламбура'' написано и све што је пронашао у архиву.

Није нимало случајно ни то што је, на крају пута, на-
граду Дејан Медаковић (за живота) и специјалну награду но-
восадског Салона књиге (посмртно), добио баш Радивој за 
књигу Траговима Лазе Костића коју је објавила београд-
ска ''Алтера'' Милана И. Арнаута, у библиотеци ''Калем'', бр. 
16, са занимљивим факсимилима и фотографијама, у тиражу 
од 300 примерака, под уредничком руком Јована Пејчића, са 
препоруком Николе Грдинића и Миливоја Ненина. Прелом је 
урадио Миодраг Миленовић, посвећена је брату Јефтимију, а 
као коректор потписана је Љубица.

Многе текстове из те књиге читао сам и раније, али су 
ми у књизи добили нову позлату. Стално сам имао на уму 
Књигу о Захарији Орфелину Лазе Чурчића и Заносе и пркосе 
Винаверове. Оно што је Исидора казала за песму ''Међу јавом 
и мед сном'', Стоканов је поновио кад је писао о ''животној 
оцеђеници'' Костићевој: ''читаће се докле год постоји језик 
на ком је испевана''.

Сада ми другачије звуче речи у запису ''О књизи'' које 
сам подвукао: ''Последња реч није у нашим рукама. Ипак, 
све је добро кад се добро сврши.''

Радивој Стоканов провео је свој животни и радни век у 
служби, завичајној, патриотској и професионалној. Највише 
радова објавио је у Зборнику Матице српске за књижевност 
и језик и Дометима, али ту су и Летопис, Књижевне новине, 
Погледи, Сомборске новине и неколико зборника.

Приредио је зналачки више књига: Радивоја Симоно-
вића Успомену на др Лазу Костића (1986), фототипско из-
дање Устава сомборске Српске читаонице (1998), са Ми-
одрагом Суботиним Вођ о обнови дома Српске читаони-
це ''Лаза Костић'' у Сомбору (2000), са сликаром Савом 
Стојковим књигу-каталог Славни мужеви сомборске Српске 
читаонице (2000), особиту читанку Стапарски памтивек 
(2003), мемоаре Нике Максимовића Гружани (2006).
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Све су добро опремљене, штампане са коментарима и 
поговорима, брижно и одговорно.

У посвети на Симоновићевој Успомени написао је: 
''Драгом Јосићу, пријатељски, са жељом да се нашој деци 
одужи стапарском приповешћу о купању у јамурама Опан-
чаревим и другим. Сомбор, 22. јануарија 87.'' А у посвети на 
Траговима читам његова китњаста слова: ''Драгом МЈВ-у, на 
уздарје, за живу слику света нашег детињства, када је Стапар 
био његов центар, ово моје иверје о Лазару Лази Костићу, 
дарујем. Стапар, 17. јул 2011.''

У шали, уз чашу вина, али и у текстовима, често ми је 
давао ''задатке'', шта треба да пишем. Последња његова жеља 
била је да напишем причу о багрему:

''Нека приповест започне од терезијанског доба, у ком је 
основан Стапар и кад је багрем био ретко, егзотично, амери-
канско дрво, неговано у ботаничкој башти Терезијанума, ода-
кле га је после бројних љубавних ероберунга у царствујушчој 
Вијени украо славан бокчиновачко-вранешевски арамбаша 
Атанасије – Tанацко Лазић и донео у Стапар.''

У витко багремово дрво увек сам гледао задивљен (као 
деца правили смо салату од његових ''гроздова''), чак и када 
сам код Чајкановића прочитао да га не треба садити близу 
куће, призива громове.

Моја ''Прича о багрему'' имаће посвету Раки. Он је во-
лео моју ''Причу о дуду'' (Бодрог и Кап и семе, обашка), а за 
прву реченицу у мојој ''Лепој Јелени'' написао је да ''спада у 
ред најлепших почетних приповедних акорда у српској ли-
тератури''.

Више од две деценије Радивој Стоканов водио је До-
мете, часопис који за свако годишње доба издаје сомборска 
Градска библиотека. Потписао је безмало стотину бројева 
(од 55 до 149), кубурио је и кукао, петљао и штапом и кана-
пом, у десетак је штампао и моје радове: одломке из романа, 
приповетке и записе.

Знам многе уреднике, али нико као он није толико упор-
но читао рукописе (мазио и мамио сараднике) и тако уред-
нички чинодејствовао.

О мојој прози за шеснаест година објавио је шест кри-
тичких текстова: ''Семе које је дало плод'' (Домети 1993), 
''Locus amoenus на бачки начин'' (Домети 1996), ''Писац као 
сведок историје'' (Погледи 1997), ''Роман о ћутању и тиши-
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ни'' (Летопис Матице српске, 2000), ''Стапарски дивани о 
МЈВ-у'' (Домети 2006) и ''У кориту Јосићева приповедања'' 
(Вељкови дани 2009). Знам да је био на прагу да све то сло-
жи, допише још који текст и објави као књигу.

Ни два округла стола о мојој прози (1996. и 2006. у Ста-
пару и Сомбору) нису могла да прођу без њега и његовог 
слова. Понашао се домаћински, трчкарао, о свему је бринуо. 
О реду речи у реченици, али и о гулашу. Све је морало да 
буде зачињено.

Када је у Градској библиотеци, после вишегодишње 
тишине (у којој је моје име било изговарано шапатом), 17. 
априла 1991. организовано ''Велико књижевно вече'' поводом 
Одбране и пропасти Бодрога, наравно, говорио је и Стока-
нов.

Мени је било драго када је, 24. априла 1993, на мојој 
првој књижевној вечери у нашем родном Стапару, говорио 
о роману Приступ у кап и семе. Само он је могао, познавао 
је Стојанку која је седела у публици, да изговори и потпише 
реченицу: ''Овај читалац зна да је, на пример, животна при-
ча главне јунакиње, ако не у појединостима, али у основној 
својој линији истинита.''

Помагао сам му кад је, у пролеће 1998, припремио 
''Устав'' и ''причу'' о Српској читаоници у време кад је Лаза 
Костић био председник (књигу је опремио и штампао мој 
пријатељ Тоде Рапаић), чак сам и један запис о тој књизи 
објавио (најпре у Сомборским новинама и, касније, у Мар-
гини, 2010). У тој књизи су, поред ''Устава'', дати фототип-
ски још и ''Кућевни ред'', ''Пословник'', ''Статут'', први осни-
вачи, основни и редовни чланови. Његов текст, на четрде-
сетак страна, пример је узорног, научног рада о прошлости 
читаонице која је, после оне у Иригу, најстарија код Срба 
(основана је 1845, једанаест месеци пре београдског Чита-
лишта). За мото је ставио Вељкове речи: ''Свуд, свуд се бри-
шу наши трагови...''

У фебруару 1986. договарали смо се да у нашој ста-
парској библиотеци и читаоници направимо ''Легат МЈВ'', 
одмах сам им поклонио стотинак књига. Планирали смо и да 
установимо награду, од прве године у новом миленијуму (на 
Ђурђевдан, славу Јосића), али то је све замрло, однео ветар.

Посебна и отворена прича су књижевни сусрети Вељ-
кови дани у Сомбору. Покретали смо их двапут: мој писмени 
предлог који је и он потписао дали смо општини први пут у 
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јесен 1997, а други пут 2006. године. Градски оци подржали 
су наш предлог, али одлука је остала у ладици девет година.

Све је одједном (као на олук) кренуло тек у пролеће 
2007. године. Именовани су чланови Организационог одбо-
ра, одређена прва тема и време одржавања, уређен ''трошков-
ник'', а награда ''за свеукупно приповедачко дело од изузетне 
уметничке вредности на српском језику'' добила је име. До 
сада су објављене књиге добитника награде Вељкова голуби-
ца (најпре моја Антологија, па онда избори Д. Михаиловића 
Богиње, Д. Николића Друго одело, Р. Белог Марковића О све-
му ће причати Гаврило и Р. Братића Дошао сам на свет с ле-
пом раном и друге приче), као и пет зборника са саопштењима 
(у сваком је Ракина ''реч на крају'').

Ништа од свега не би било, сомборске газде су Вељкове 
дане отписале већ после првих сусрета (повукао се и спон-
зор за награду), да Радивој није засукао рукаве, гутао кнед-
ле, зивкао сараднике и двапут све читао (у четири ока, увек 
са брижном Љубицом).

Он је био мозак и душа сусрета.
Знам колико је био тужан кад је Вељкова кућа отиш-

ла на добош, једино што је могао да уради било је да објави 
фотографије у Дометима.

Баш ништа нисмо могли да учинимо за пренос Вељкових 
костију из гроба у Алеји народних хероја (још стоји само 
дрвена крстача, послао сам му фотографију) у гроб који 
''зјапи на сомборском Јарошу'', у ''лепу, жуту земљу на леди-
ни''. Ништа ни за спомен-плочу на кући у Влајковићевој ули-
ци, где је знаменити приповедач после рата живео (све док га 
нису, коју годину пре смрти, преселили у Драјзерову).

У последњој поруци коју сам Раки послао 26. децембра 
2012. дописао сам на крају две суморне реченице: ''Моје име 
више не уписујте у Организационом одбору, ни у импресуму 
књиге и зборника. Истекли су сви датуми мог мандата, ниш-
та више немам са Вељковим данима.''

Ни сањао нисам да ћу, само месец дана касније, у ауто-
бусу, дремљив и сузан, четири сата понављати речи: Деране 
(тако смо један другом говорили), шта ће Љубица и ваш син 
без тебе, ти си пожурио у друштво Вељка и Лазе, у загрљај 
брату.

Нисам био спреман да говорим на сахрани, али сам мо-
рао. Никога у књижевном свету толико дуго не познајем као 
њега, шест деценија.
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Радивој је спуштен у гроб у који је четири године пре 
сахрањен његов брат Јеца (стапарска стонотениска леген-
да), а на том Великом православном гробљу поред којег је 
пролазио сваког дана почивају и његови ''јунаци'': инжењер 
Станковић и арамбаша Атанацко. Стоканов је последњи ви-
део то гробље пре него што су 2009. године вандали поруши-
ли и разлупали 713 споменика. Од тада смо живели са муком 
и тугом у главама.

Сузе су ми пекле очи, укочила ми се рука, колена кле-
цала, папир је однео ветар, не памтим шта сам рекао. Знам 
једино да ми је ''срце кивно, срце лудо'' лупало, а у глави 
стално брујала реч ''иверје'' и севала реченица: ''Моја књига 
је утвара...''

Можда због тога овај запис има два наслова.
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РЕЧ

увео и приредио миленко попић

песме коњовићу

У поводу сто година стваралаштва Милана Коњовића

Одувек песници допуњују сликаре, а слике надахњују 
песнике. Нимало случајно: оно што песници запишу, постаје 
духовни оквир слике. Вероватно је у нас највише песама 
посвећено нашем сликару Милану Коњовићу. Неуморни 
озрачивач ужарене равнице сам за себе је говорио:

– И ја сам сâм, на неки начин, песник! Песник у сли-
карству. Зар сликар који пушта кајасе, котрља сунце и ос-
трашћује равницу одблесцима пламена бунтовника, није 
песник? Његови кратки и снажни удари на платно замењују 
речи, али ми као да их чујемо у на платну као духовним од-
звонима слика. На отварању изложбе, 1. децембра 2007, у 
његовој галерији, историчар уметности и песник Петру Крду 
насловио је тематску изложбу ''Милан Коњовић песник сун-
ца и зрења''. Изговорио је: 

– Моје очи у немирном дијалогу уче да буду заједно. 
Док посматрам најбоље Коњовићеве слике у левом оку ми 
је његов сликарски исказ, а, у десном, крик олујне птице. 
Између два ока као да ми све постаје савршено јасно: на-
дахнуће пуно замаха, прелива, значења, вртоглавица. Слич-
но је и Коњовић записао уз слику ''Чокоће'', 26. фебруара 
1965: 

– Права креација увек дубоко потресна испољава људ-
ске страсти и његову трагику. Естетски део служи као сред-
ство изражавања јер када је оно циљ голица само чуло вида, 
не понире у душу, а истинска се уметност увек њој обраћа.

Све више је сарадње међу уметностима, па и поезије и 
ликовних уметности. Одавно слаби Лесингово укалупљава-



Домети 30

ње у уметност времена (песништво и музика) и уметност 
простора (ликовна уметност). Иако ограничене материјом, 
уметности из ње полако излазе. Песништво прихвата ликов-
ну периодизацију (готско, барокно, ампир, бидермајер), тер-
мине линеарно и ''сликарско'', придевску карактеризацију: 
боје, светлости, нијансе колорит. А сликарство преузима 
песнички ефекат, лирску емотивност, песничку метафору, 
метонимију и синегдоху.

Данас није реткост да је песник уједно и сликар. Зна-
мо да су то у ренесансно доба били Леонардо да Винчи и 
Микеланђело. Занимњиво је да у својој расправи о песни-
ку и сликару Леонардо лаконски претходи Сосировом науч-
ном семиолошком открићу бинарног лингвистичког знака: 
ознаке и означеног, питањем: ''Шта је ближе човеку: човеко-
во име или слика тог човека.'' Не увиђајући недељивост тих 
појмова, уводи песника, који осећа ухом, у двобој са слика-
рем с предношћу ока, и закључује да ће се купци поклони-
ти сликару. Није далеко од истине његова тврдња да''поезија 
завршава у речима којима жустро хвали сама себе''. И пес-
ник слика, али речима. Андрић је само дотакао слику у својој 
песми ''Пред портретом прекорна погледа'', а толико тога нам 
саопштио. 

Поводом великог повратка Коњовића у 87. години у 
Париз ретроспективном изложбом у Јесењем салону, која 
од оснивања (1903) није омогућена ниједном страном и жи-
вом сликару, стразбуршки сликар Пјер Шуфенекер је у пис-
му записао: ''Овогодишњи салон би требало да носи назив 
'Коњовић и остали', толико су дела тог уметника из Сом-
бора јединственог значаја. Истина је да поред тог сликара 
осталим излагачима није лако да се наметну: да обнове сли-
карство. Ако у сликарству има цртача и колориста, ја сâм 
замишљам сликарство као Коњовићево: јединствена палета 
која зрачи поезијом.'' 

Маестро је често цитирао нашу највећу књижевну хе-
роину, обраћајући се песницима:

– Ви, песници, моје слике најбоље видите, јер их гле-
дате – изнутра. Тако је и Исидора прва о мени и мом сликар-
ству истину открила. 

Уочавајући главно одређење Коњовића као сликара 
духовног лика Војводине, Исидора Секулић тврди да је он 
својим визијама успео да допуни ''писце и мислиоце Вој-
водине, да буде јачи од њих''.
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О поетском устројству Коњовићевих слика говорио је 
и Драшко Ређеп на отварању тематске изложбе ''Од скице до 
слике'' у ГМК, 30. јуна 1994:

''Момчило Бајагић Бајага има стих Птице певају лепо, 
али увек исту песму. Ови цртежи и ове слике тако рођачки 
повезани и блиски, певају веома различите Коњовићеве мо-
тиве. Непоновљивост је, свакако, реч коју ваља изговорити 
на овој изложби. Она не наилази после. Она иде увек под 
руку са нашим живим уметником.''  

О свом стваралаштву Коњовић је наглашавао:
– Сликам кроз визију. Није ми важно да ли је пред-

мет објективизиран. Не тражим документацију природе, 
не објекте већ само сликарску визију. Из тог се, разуме се, 
развила апсолутна слобода колористичко-пластичних еле-
мената слике. Мислим по нагону једне поетске жудње за 
реализацијом.  

Кад прођете поред Коњовићевих слика осетићете тре-
перење његових слика. Поетски запис душе. Многи песни-
ци посвећивали су му своје песме, а ликовни критичари и 
књижевници  надметали су се у фортисиму вредновања, до-
брано залазећи у сублимирано поетско изражавање. То ме 
је привело састављању антологије песама о Коњовићу. Пред 
вама је мањи избор објављених и необјављених лирских за-
носа и записа о Милану Коњовићу, његовим сликама, живо-
ту и поетици. 
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љубиша ђидић
ПОГРЕШНА ПОСЕТА МИЛАНУ КОЊОВИЋУ

Милану Коњовићу у походе
не треба поћи без лепе девојке
без зделе са јабукама и грожђем
добро је понети све од печене глине
мени из Крушевца је лако
да дођем као свети ратник са једне фреске
и док Маестро гледа ту лепу девојку
треба се хвалити моравским пољима
како су плоднија од оних сомборских
и док он то проверава гледајући
ону лепу моравску девојку
треба га још затрпати класјима жита
и печеним хлебовима и добром ракијом
и тканицама боје неба
најплодније моравске јесени
али Маестро само гледа ону девојку
намешта за њу две најлепше крушке
и цветиће по неким удолинама
за неку мртву природу
и оне тканице боје неба
за њене обрве и очи
и мери облине њених њива
ја видим да је ово потпуно погрешна посета
каква мртва природа
за њене обрве и очи
и мери облине њених њива
ја видим да је ово потпуно погрешна посета
каква мртва природа
Маестро се са мном прави још пристојан
ал видим моја девојка
пристаје на све његове непристојности

Сомбор, 1990.
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божидар шујица 
КОЊОВИЋ

Слика је живи бог
боја је космички брод

црвена нас сања
у зеленој сањамо

црвена узима све што жели
плава жели љубавну влагу зато је свуда

жута је ум у паклу дан и ноћ
сива је очај у љубичици

да ли бела ствара заборав
ил само жели да га види

париз је живо сунце а сомбор
може да буде било где зато је овде

Књижевност, Београд, број 4−6, 2002.

раша перић
КОЊОВИЋЕВЕ КУПАЧИЦЕ

Једро бедро, цветне груди...
Срце луди, сликар луди

па кичицом слика класје
што би и небу у сагласје.

Светлост, светлост, сенке опис, 
Коњовићев животопис:

Сомбор, салаш, облак, птица,
Ема! – човечица - дружбеница

из које се љубав чула.
Боја! – боја искон васкрснула!

2012.
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милутин лујо данојлић
ПИСМО МАЕСТРУ КОЊОВИЋУ

Космос је једини дом сликара,
а звезда вољена жена која чезне
буру у глави да нађе обале
где понор спава у страсном биљу.

Преживели вире испод рушевина,
из мора се буди Војводина жарка
и сунце клија у гомилама мрака,
док зору грле витице планина.

Пало стабло пева мртвим лишћем
испред колиба у раскоши зиме
шкорпија са балерином плеше
И хаос добија подношљиво име.

Коњ гледа умом, а слепац душом,
а Ви, маестро, кичицом рушном.

стојан бербер
БИСТА
М. Коњовићу

Док седиш крај мог стола
прекрстивши ногу преко ноге
тако да ти се хаљина увија присно око бутина,
а ја замишљам да си гола,
уносиш ми се сва облапорна у чело,
у очи, у утробу,
свесна да се нудиш женском опрезношћу,
док из мене промаља вучју ћуд неки далеки предак,
још увек незасит.

Причам ти о појахушама босанским,
о Андрићевој Јелени,
а ти се загонетно смешиш,
док ти недра титрају као одраслој жени,
па скрећем поглед на великог мајстора
који све то пажљиво посматра
и задовољно се смешка
сећајући се своје младости.
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Настављамо са темом о еросу,
о Фројду који се кроз нас сублимише,
о жени која није љубоморна
иако човека воли,
о моделу лепом као Милоска Венера
којој уметник није успео да одоли,
а она му се после с висока смешила,
исто овако као ти сада
док те милују маестрове очи
а моја пожуда црвени ти врхове дојки.

Прилазим ти кораком несигурним,
јер не знам хоћеш ли ме прихватити за руку
или ћеш ми се умиљато уклонити
у неком другом дану
допуштајући да се све збуде неком другом приликом,
у неком другом дану, при сасвим другом звуку,
онда када ти будеш хтела,
држећи конце као појахуша узде.

Тело ти се за тренут увија,
мигољи и одлази некуд у страну,
а онда податно намешта у гнезду,
док светлост из твојих бутина избија,
и млечни сок бризга из свих углова
а стари мајстор својим рукама
преко нас крену
клешући нову бисту
у једном звезданом трену.

1983.
Стојан Бербер, Изабране песме, цртежи Мила-

на Коњовића, избор и предговор Радивој Стоканов, 
Књижевна комуна, Апатин, 1987, стр. 159.
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радомир андрић
ИНТЕРВЈУ

Пред ТВ камерама
Мирослав Јосић Вишњић
пита старог сомборског
сликара зашто на лицу
насликаног анђела
нема очију

Чему очи
по мери нашег видела
његов је вид другачији
крилима
гледа

Анђео нестварно бео
утисак не вара као да је
саздан од чистог леда
предуго су ми снови тамни
како да сањам у другој боји

Над Сомбором веје густ
Снег или то узнемирени
Анђео сувишним перјем
Затрпава трагове свога
Загонетног постојања

Мирослав Јосић Вишњић оста
у пола питања диже оковратник
и крену низ завејану улицу
а на сликаревом лицу још
једне очи пуне атеље
подругљивим осмехом

Радомир Андрић, Исто и обрнуто, ''Унирекс'', 
Београд − Подгорица, 1998, стр. 97−98.
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радомир андрић
ПРЕД СЛИКОМ МИЛАНА КОЊОВИЋА

Усред вејавице
испод снежног смета
сликар види поље
златног сунцокрета
и види анђела
што зачиње боје
неопходне оку
да га тајном споје
нека искон снага
све меша и баца
одједном у више
сањаних праваца

Радомир Андрић, Рујно, Ужице, Кадињача, 1994, 
стр. 66.

душан стојковић
БИЦИКЛ МИЛАНА КОЊОВИЋА 

коњовић вози ко и жари и иби
сомбором паризом по целом свемиру
црта по ваздуху земљином шеширу
каменом змијцу глухој води слепој риби

пламсају све боје трепте трнци смрти 
(са)храна уму су срцу лудој глави
руварчев то (у)штап лазин осмех плави
вељков градом диван нескрајно се врти 

минути мину и часи блесну хитро
одхује годи у густу века тмушу
зазове бог те а ти одјекнеш цитром

забодеш трн у трн те препуниш душу
док друмом јурца то обожени циклист
што руком уз срце уморан стиска кист
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рале нишавић
СЕЋАЊЕ НА УМЕТНИКА

Коњовићу

Пред њим је ишла љубав у сенкама
а уметник за њом у сустопице

Боже какво то беше време некакве
ведрине моје, поезије од ведрине

а сунце оно мартовско оно беше сунце
припекло и земљу обасјало-мартовско

а припекло-јарко као маестрове слике.

У Новом Саду, маја 2012.

давид кецман дако 
МАЕСТРО / ОСАМА
(Сени Милана Коњовића)

1.
Пламен на дохват болу. Миљеник невоље, дакле, 

са адресом која се не да слепим трагачима који и по 
најгушћој магли разликују знаке штићеника од неж-
ног белега лептира на отровним травкама, што их 
и стадо по мирису још из даљине препознаје и у вели-
ком луку мимоилази.

Обележен сузом која се не да обрисатии доди-
ром усне, ни дланом што добротом зрачи. Тек у њој 
тако видљив – и спаса нигде, па ни у мисли своје да се 
до бездани загњури дубоким удахом неба над равни-
цом, по чистој плавети упамћеног, по трепету дуж 
видикове линије.

2.
Чујем јецај дечака: усред поља, у затрављени 

бунар (на месту с којег је виноград, птица, жито и 
зверад руком незнаног претка напајана и у летњој 
жези вид враћао, зрнца згрушане крви с тела спира-
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ла), на дно бездана сунчана лопта упала. Лопта коју 
ће оком, руком, језиком, у осами, по распетој белини 
веком тражити.

3.
– Залуд, можда залуд! – говорио би маестро кос-

мичке осаме, на чијим платнима зрачи у свим правци-
ма, попут лаве, двоструко сунце. Једно за јаву у којој 
царује сумња. Друго само за себе, кад се у помрачини, 
нагнут над извором, зебњом пламен на дохват болу, 
капљом / пучином, житним пољем разливена.

Давид Кецман Дако, Хор сенки, Алфаграф, Нови 
Сад – Петроварадин, 2010, стр. 63.

предраг бајо луковић (1958)
УЖАРЕНИ ПЕЈЗАЖ

Пуне шаке жара
Истреса по платну
Потом га разгрће
Да би жицу златну
Спојио са плавом

Да се житна поља
У бескрај небески
Удобно угнезде
Ко шкољке у песку
Војводином равном.
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жарко димић
МАЕСТРО КОЊОВИЋ У КАРЛОВЦИМА СНУЈЕ
Брату Станку Димићу

1.
Ево, гледам га како
ретке беле косе занет
у раздрљаној умрљаној бојама атлет мајици
снажних шака и препланулог врата
стоји испред штафелаја
пониже од моста на Пивари
у Карловцима.

2.
На ветрићу карловачком, Стражиловцу
снажним потезима четке савија
дуге и кратке карловачке улице
криви торњеве витке
карловачких цркава
и од неба чини бескрајне винограде.

3.
Отвара и затвара маестро прозоре
подиже и руши димњаке
у калдрму усеца трагове таљига
ова слика као да се напила вина
и све је пијано у ветру у заносу
црвено − плаво − зелено.

4.
Као у сну њишу се Карловци
чују се звона, мирише тамјан
и ужегли восак, пој и литургија
и гласови, гласови, гласови
Бранкови, Милошеви, Дејанови
Милићеви, Цуцини и твоји брате Станко
пала је као завеса на сцени дана
изненада од некуд дође ноћ.
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дејан богојевић
ПРОСЕЧЕНИ ВРТЛОГ МАШТОВСКЕ

''Скупо сам платио ту своју сликарску самостал-
ност, слободу.'' М. Коњовић

Као кад сретнеш Еву Маштовску
И поезија ти постане
Недозвољено маштовита бременита моделима
И до краја
Све је дозвољено пре трагедије вечности

Меки и топли парадокси
Безоблично успеће и нарцисоидне постеље
Стрпљење не могу одузети грешке
Стрпљење као ритуал ван греха
Као улица у коју хировит нећу крочити

И ''Византијска фаза''
Просечених вртлога лута
И неумитно смирује већ предосећај да плес
Не престаје због умора већ због вишка ритма

Трајање ван егзотике
Плач и фанфаре
И деформисано небо без тела

Та боја видика је плава
И реч и равница и вредност су исте боје
Плава је смрт и реч која је посматра
И бајка из које долази пастирско плава

Црвена је домовина
Усамљена и усталасана грациозност

Равница, равница –
Напросто земљотрес унутрашњег ока
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данијела падејски
СКИЦА ЗА ВИТРАЖ
Коњовићу

равница у пламену
колорит раних фаза
њива бременита
избистрила сиве просјаке
гробља покисла
вечно влажна
у стану сомборском
црвена Верочка намигну
шеретски и пљусну голу мисао
салаши
жито усред Париза
мигољи кроз прсте
у неповрат
Ема га грли погледом
благих вести

миленко попић
КОЊОВИЋЕВ МОНОЛОГ

И не буде ли ветрова
и не буде ли олује
и не буде ли пожара
и не буде ли пијаних предела
ја ћу их створити 

као копље кихотовско 
бацам кист на платно
у налету страсти озарен
разбијам мир привидан
преда мном простор освајам

валови ватре и жарког обојења
у непрегледној равници сведоче
природа живи у нама 
снагом самога човека
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и не буде ли ветрова
и не буде ли олује
и не буде ли пожара
и не буде ли пијаних предела
ја ћу их створити

као копље кихотовско
бацам кист на платно
покрет из мене никао
грудву земље и сунца гура
куће се и жита повијају 

оно што видите нисам ја
слика је вечни део мене
оно што видите нисам ја
слика је вечни део света

Миленко Попић, Спонтанист, ''Шумадијске ме-
тафоре'', Библиотека града Београда- Библиотека ''Де-
спот Стефан Лазаревић, Београд-Младеновац, 2008, 
стр. 11. Песму сам компоновао за гитару 22. октобра 
2004. 
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boško tomašević

godine kojih nema

GODINE KOJIH NEMA

Bilo je puno godina
kojih nema
savršeno istočenih 
do svakog kraja istočenih
posve nepostojećih
sa Bogom nepostojećim
sa nama nepostojećima
u kakvoj god božjoj prilici
nepostojećima
sa vremenom koje je proticalo
kroz vreme
kroz vrata 
sa ''mrtvima koji su još živi''
u toj memli zbivanja
tokova
pričanja
težine
i
nežnosti.

Bilo je puno godina
savršeno prošlih
moraš živeti sa njima
posut vitlejemskom slamom
a nikakda nisi bio

Dometi
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ni čovek
ni bog
no trn tamo negde
koga si pustio
da se dogodi zemlji
poput mirisa ruže
i 
mirisa prolaznosti.

Lopta što leži u bašti.

Čovek koji leži na odru.

Beč, 22. decembra 2012. / Novi Sad, 4. januara 2013. 
 

NA MOJ ŠEZDESETPETI RODJENDAN, 3

U meni je zemlja.
Kopah i kopah
preko tišine tišinu.

A ono što kopam peva:
''U tebi je zemlja
što ne posta meso Boga,
niti žar tvoje hvale''.

U meni je zemlja.
Kopah i kopah
onda kada ne beše ničeg goreg:
Bog, zemlja,
vešala ponad sunca,
vešala od snega
i prisila ponavljanja.

Innsbruck, 8. maja 2011.  

JEDNE ZIMSKE STARE TIŠINE

Jedne zimske stare tišine
padaće vreme
sa snegom.

Dometi
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Pokriće nas.

Biće vreme stare tišine
snega naše tišine
pokrivenog
sa nama odozgore.

Jedne zimske stare tišine
biće vreme stare tišine
ni prekasno
ni prerano
i baš je to ono
što nikada neće doći
a biće
dokle god se bliži
satima danima nedeljama
godinama
taj tren
vreme zimske stare tišine
jedne zimske noći
ove
one tišine
naše tišine
jedne zimske stare tišine
iste 
kao smrt.

OSTACI NEUDAVLJENOG ŽIVOTA

Samo prolaze dani
pušteni sa lanca
neudavljeni
sa izvora niz vodu pušteni
neudavljeni
dani
koji će otići
koji teku
koji odlaze
neudavljeni
još ne
iskustvom
gledanjem
čekanjem

Dometi
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novim pokušajima
na starim neuspesima
neudavljeni žilavi
isti dani
raznih uzaludnosti
brojnih ushićenja
ni malo planiranih.

Samo prolaze dani
neudavljeni
pušteni sa lanca
sa izvora dokle vremena
niz vodu pušteni
kojeg vremena
zašto pušteni
neudavljeni
sa kratkog lanca 
vremena
bezobalnog
zašto kako
neudavljeni
pušteni.

NOVA UZALUDNOST SA CVATNJOM

Evo cvatnje
ponovljene uzaludnosti
nove uzaludnosti
srodjene sa proteklim
i bivšim
nove uzaludnosti sa cvatnjom
evo kako cveta
kao svaka cvatnja
kao uzaludnost svake cvatnje
kao cvatnja svake uzaludnosti
kako cveta 
pored svake druge uzaludnosti
evo kako ponovo biva uzaludnost
nove uzaludnosti
sa svim onim što biva
kakogod biva
dokle god biva
radi uzaludnosti

Dometi
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opet
svake cvatnje
svake ponovljene uzaludnosti.

POVRATAK RANIJE ILI KASNIJE

šta ću sa povratkom svojim
ovde ili tamo
ranije ili kasnije
šta bih sa njime
na njivi
ili na nebu
šta bih činio u večnoj ljubavi
ko bi me čuvao od večnog besa
od rada koji mi ne pripada
od kuće koju nisam sagradio
od neba koga nisam zaslužio
kako da dodjem tiho u povratak
koji me sustiže
ma gde bio
dokle god bio.

Innsbruck, 15. januara 2006.

TAMO GDE NIJE BILO NIČEGA

živa je moja radost ovde
prve lale prva cvatnja
ipak ne i nikad
tako je moglo biti
kadgod je moglo da bude
ali nije
cvatnja se veša za oči
godina za godinom
tamo gde nije bilo ničega
može biti grob il kolevka
 nije važno šta nije važno kad.

Innsbruck, 21. marta 2006.

Dometi
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NEŠTO OD MENE

šta bih učinio šta mogu
da spoznam što srce nije
da ostavim ustajale misli
da se vinem iznad svoga doma beskućnoga
da ostavim nešto od mene
miris lipe oko u prozoru
tanko lice puta kapiju i ogradu
od neoprostivog bagrema
duž jednog života.

Innsbruck, 22. januara 2006.

JOŠ NEMA KRAJA

čega god bilo
još se nastavlja
odvažuje se za sutra

košnice i jevandjelja
draga polja govora predikaonice pod tamjanom
ja vas slušam
predan semantičkom infinitivu

u maloj staji moj život
miriše na seno
na jagnje tek rodjeno
za mene

neka živi raspeta vaskrsla smrt
moja ljubav lepi dani neka traje
vaskrslo raspeta plot

još nema kraja

Roetgen, 4. juna 2005.
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KA NEGDAŠNJEM LUTANJU

Opet sam ušao ovamo
otišao
kao mrak pre mraka
kao svetlost posle svetlosti
bio ušao otišao
ni zašto ni kuda
ne beše pre toga vidjeno
niti pripremljeno
beše dan u kome sam uvek bio
''svetlost dovoljna da se vide živi''
dok jesam
dok idem
niti kuda niti zašto
dok odlazim dan
u kome sam uvek bio
dokle god
ka negdašnjem lutanju
odlazim.

Graz, 7. avgusta 2010.
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весна кораћ

ван гогове ливаде

ЧАША АПСИНТА

На крају
ти ћеш ме и научити љубави 
Је л' тако
Окрећући ме самоћи, другима
дугом непостојању, дугим данима
Дани ће се бавити својим пословима
решавајући ребусе пуког претицања,
Само да би се на крају
једно без другог
научили љубави
Прихватајући оне крај којих живимо
живећи без оних са којима јесмо
На крају,
скуп је наук 
који овако говори из човека.
Ако ме и научиш љубави
шта с науком у коме не стоји више срце моје,
У коме нема сна о теби
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ИЗГУБЉЕНА ИМЕНА ИСТОРИЈЕ

Шта могу очекивати од будућности кад 
већ средње доба родитеља срљало је у пропаст
Утапајући се у ракијама с великим процентом алкохола
у обнављању дотрајале куће у сталном крпљењу

Довољно посрнулих за предвидиву старост

Шта могу очекивати 
до лудило и тескобу
У најбољем случају сигурну самоћу
несаницу дементност запуштену собу
Нередовну исхрану и потомство које бежи
тумарајући у туђем граду 

Бивајући тихим комшијама
неприступчним одсутним људима који никад
не касне на посао 
Који ћуте док други говори
који ћуте и после када сви оду
Горчину рођене деце одметника

Ослушкивање птичијег гугута 
звукова на које смо дуго остајали глуви док смо водили 
битку
Отвореност за небо 
за посрнулост која не мари за људско одвише људско
Голишаво срамотно ходање кроз кућу старог тела
које допушта све осим да му се улази 
у посед 
У непремостиву тугу

Завршен живот напокон слободан да прими
Ван Гогове  ливаде пуне јаре
прећуткивање Рилкеово митске Анаксимандре
Изгубљена имена историје 
све оне људе што у папучама 
излазе ноћу не би ли се сетили гледајући у звезде 
човека или жене 
којима никад нису рекли каква је природа њихове 
љубави
Сад када је све изгубљено  
све осим самоће
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НЕМАНИ

Јутро је
отварам дневне новине
Јесмо ли тамо где смо синоћ стали
Можда нас је све одувала планетарна катастрофа 
док срчемо кафу
Или галопирају већ ка нама друге немани

Можда нас је неко  купио
у најбољем тренутку 
по високој цени
Или смо могуће препродати 
и већ се не зовемо како смо се звали

Транзити не важе али читање хороскопа
дану даје елегичан призвук 
Ове недеље догодиће се чуда
и никада више али никада
нећете бити сами
Очекује вас повољан расплет на послу
задржаћете посао
ходати усправни

Ко је кога убио јуче
нису више значајни детаљи
Треба проникнути у начин обављеног деликта
видети има ли каквих новина
Спремно дочекати усуд 
надомак својој брави

Јутро је 
затварам дневне новине 
глув на лепе вести
слеп за широки хоризонт
Један одлазак реци мало је
тамо сам прошли пут ћутао
Није било ничег и никог сâм 
ја и немани
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ТИГРИЦА

Сањала сам тигрицу малену птицу
домаћу нашу певку
Сањала сам своју слободу
Седим као на балкону и пуштам је у свет
вазану танким канапом за ногу
Она лети
ка антички сликовитом граду
одлази сваки пут даље
и потом враћа се свом дому
Прекрасно везеном кавезу
с посудом за зрневље 
с посудом за воду
Једног јутра баш као и увек
изводим је у шетњу
пуштам са симса
у обећавајућу празнину
Ништа од одлагања
ни исхитреног нервозног лета
За тренутак стојећи крај мене
као да је реч о последњем виђењу
она постаје човек
Потом господствено отпрхне 
право ка рупи на небу
Будим се
нећемо се више видети извесно
али одласком својим додала је нешто
стварању света
Задобијањем личне смрти
дала је смисао животу 
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видосава раич

огледала, ветар, прозори

Може ли се остати с ове стране, а некако недодирљив 
прекорачити тамо где тишина тка снове вечности? Може ли 
се тамо удахнути откуцај и спојити га са овом својом стра- 
ном? Да ли тада корачаш на две разнолике свесности? Је-
дну свакодневну пребројаваш, а другу снујеш као у неком 
сновиђењу која ти нуди сазнање визије неуништивог.

Успеваш ли да је пренесеш у реалну сагледаност, но-
сиш ли је не збуњујући се? Она те дотиче, а ти себе осећаш 
у свесности подареног. Чуђење заборављаш на магловитом 
путу и на чистини себе сагледаваш, на две паралелне путање 
ткања.

Тако је то са нама, само се наш вид недокучивог поне-
кад изгуби, па себе не сагледавамо у оба огледала.

Ми такви постојимо.

РАШИЛА САМ ПЕСМУ ВЕТРА

Рашила сам песму ветра, његовим речима звука прине-
ла ход, певала са њим, пребродила висину неба и стопила се 
са звезданошћу. Узела сам је пољупцем, осликала се у њој и 
треперим њеним животом. Из мене се расула лепота и обузе-
ла ме је стишаност.

Учим се да су далеки токови мисли окићени животним 
искуством прерастања свести од једноставног ка буђењу 
душе. У души се тек сломе сви токови свесног како би се по-
ново сјединили у сјај вечнога.
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СВИ ПРОЗОРИ У ЈЕДНОЈ ЖИЖИ

Прозор за срећу, праштање, за долажење онога  што 
је судбинско. Увек стојимо на неком прозору и љубоморно 
нас чувају. Отимам се њиховом кроћењу, хоћу да полетим 
као птица и да све прозоре саберем у једну жижу, па да се 
окићена безвременим винем у стапање са небеским дахом. 
Молитву изговарам и сагоревам у прашини помућеног, док 
ме прозори опомињу поруком недорађеног. Разумски им се 
враћам, а моје срце остаје загрљено с небеским дахом. Про-
шао је још један дан, а ја трчим од једног до другог прозора. 
Чекам сутрашњи прозор ...

ЊЕНА МУДРОСТ МЕ ЈЕ НАДРАСЛА

Моје сећање иде само до заоране бразде плугом. Пре-
ливала се на сунцу и оставила је траг у дечијој души. Стајала 
сам крај ње и утапала се у њеној истрајности. Сваке годи-
не је била заорана и сијала истим сјајем. Од ње сам узимала 
дарежљивост, знање и богатство, тројство се преносило на 
мене. Пружила ми је мудрост живота. Тада нисам била свес-
на нуђења, а она је остављала искуство у мени. Пренела се 
у дечији раст и у мени живи. Њена мудрост ме је надрасла, 
још и сада стојим крај заоране бразде на којој се огледа лице 
захвалности.

Па, ја сам бразда!
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бранка огар-мусулин

повратак карпатима

женски родослов 

још је цвијета лозу везала
погледом упртим према карпатима
на оштром белом камену
уз таласе зрмање
марта се рађала са криком
као гласна тишина подножја карпата

тешке године у нарамку
пођоше на југ
по нешто више живота

марта на трави туђег југа
изњедрила
цвијету, милицу, анђу
сунце је у њеном крилу
почивало
као су сама подножја карпата

југ је јалов
ратови пусти 
кренуше на север
опет по нешто више живота

туга им се у ноге усецала
север је хладан
на ораници плодној
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а црној
анђа је родила весну и мене
погледом тужним према карпатима
како су нежна подножја карпата

раскошна словенска душа
зелених очију боје далеких степа

весна је рађала
јелену, соњу, милицу
без крика
како су снена подножја карпата

родих синове
три јаблана
са корењем у далматинском
камену
са крошњама према карпатима
како су чедна подножја карпата

одавно мајко
ја знам
животи наши су повратак карпатима
како су стрпљива подножја карпата
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branko ćurčić

grebanje

– Razmisli malo bolje o svojoj sudbini. Nemoj da taj tvoj 
talenat ode u čabar! Mnogo si se ti meni povukao u rupu. Slabo 
izlaziš, tek ponekad me nazoveš, a o nekim većim akcijanjima i 
putovanjima da ne govorim. Da ne govorim! – glasno, trudeći se 
da bude što ubedljiviji, pričao mi je, to veče, moj stari prijatelj 
Koki.

Meni je bilo dosta njegovog pridikovanja. Molio sam Boga 
da ode što pre. Znao sam ga od detinjstva, skoro sve staze mla-
dosti prošli smo zajedno. Kada smo stigli do tridesete, završili 
fakultete, on filozofiju, ja prava, Koki je ostao slobodni umet-
nik, kuražni filozof, angažovani liberal, dok sam ja dobio službu 
pomoćnika načelnika za omladinu i sport u Gradskoj upravi u 
našem rodnom Severnom S. Bio sam miš, po Kokiju. Otvoreno 
me je par puta nazivao imenima raznih živuljki koje bi mu pale 
na pamet. Za razliku od njega koji još uvek peva i svira gitaru u 
pank bendu, organizuje raznorazne književne i umetničke pro-
mocije, piše pesme, drži tribine i zalaže se za prava homoseksu-
alaca, ja sam bio samo životinjica koja će biti brzo zaboravljena 
kada ugine, koja će nestati i stopiti se sa večnim ništavilom.

Ali, nisam se ljutio na Kokija. Bio sam zadovoljan svojim 
životom.

Imao sam stalan posao, ne mnogo stresan, lepu platu, 
stančić u Ulici ljubavi. Za koji mesec čekala me je i ženidba sa 
Anom, mojom dugogodišnjom devojkom, koja je takođe bila ži-
votno obezbeđena. Radila je kao profesor matematike u Gimna-
ziji i bila ćerka lokalnih, uglednih advokata.

Verujem, opet, da je i Koki bio zadovoljan svojim životom. 
Stalno je negde putovao, puno svirao, lepo zarađivao od kojeka-
kvih donacija, imao puno devojaka. Zato sam smatrao njegove 
napade besmislenim i jedva čekao da se udalji od mene. 
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Hvala Bogu, mislio sam, počeo je lagano da ustaje sa trpe-
zarijske stolice, dakle, sprema sa da ode.  

– Pazi, moj Zoki, da ne završiš kao neka životinjica ili in-
sekt. Da te se seća jedino tvoja rodbina! Pazi! Ima toliko borbi na 
ovom svetu, toliko nepravdi, da mi moramo da se u njih uklju-
čimo. To je naš zadatak kao ljudskih bića! – rekao je i sažaljivo 
me pogledao.

Kada je navukao duboke crne cipele na svoje tanke nožice, 
ogrnuo vijetnamku, namestio  razbarušenu kosu i napustio moj 
stan, ja sam odahnuo. Samo kada je otišao! Neka ide on u svoje 
ratove i avanture, neka mu izgrade spomenik, ali neka mene pusti 
mom miru, mojoj sreći i životu.

Sklonio sam dve čašice sa trpezarijskog stola, muzgave od 
vinjaka, u sudoperu. Koki je popio tri čašice, ja jednu. Do pola. 
Vratio sam lagano preostalu polovinu nazad u flašu. Potom sam 
otišao u svoj sobičak i uključio računar kako bih proverio raspo-
red obaveza za sutrašnji radni dan.

Imao sam sastanak sa članovima neke novoformirane 
omladinske organizacije, sa nekim mladim ekolozima, ništa važ-
no, a zatim je trebalo da odem da kupim karte za pozorišnu pred-
stavu. Za Anu i mene. Pisalo je, krupnim slovima, u programčiću 
Reminder: KUPITI DVE KARTE ZA PSEĆE SRCE, ZA ANU 
(pored njenog imena sam uvek dodavao elektronsko srculence) 
i MENE.

To bi bilo to. Kako se bližila ponoć meni se, po nekom au-
tomatizmu, već spavalo. Nisam voleo da ostajem budan do kasno 
u noć. Legao sam u mirišljavu posteljinu, svežu i okrepljujuću, 
koju je moja brižna majčica svake nedelje menjala, dolazeći u 
moj stan poput sobarice, proveravajući da li je sve u redu, dono-
seći hranu i čisto rublje. Spavao bih na leđima, spokojno sklo-
pljenih očiju i dečački nasmešen. Tako me je opisivala moja Ana. 

To veče, čim sam zaklopio oči i lagano počeo da tonem u 
mirni mrak svoje duše, čuo sam neko neprijatno grebuckanje. 
Mislio sam da će proći i ponovo se prepustio silama sna. No, 
nije prestajalo. Grebalo je nešto, negde u sobi. Zvuk je podsećao 
na nečije nepristojno drapanje. Otvorio sam oči i pokušao da ga 
lociram. 

Čulo se negde u pravcu zida, kod kompjutera.
Jednom sam imao miša u ovoj sobi i njegovo tabananje 

poprilično se razlikovalo od ovog grebanja, jer je bilo kružnog 
tipa, čulo se svuda oko mene. Ni njegovo grickanje nije bilo tako 
zvučno. Bilo je tiše i stidljivije.
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Ponovo sam sklopio oči, mada se grebanje i dalje čulo. Ra-
zlog za moje spokojstvo bilo je to što sam se setio da sam isto 
grebanje već nekoliko puta čuo u ovoj sobi. U stvari, čuo sam ga 
nebrojeno puta i bilo je, doduše, tiše, ali bilo je u pitanju baš to 
isto grebanje! Nisam, već dve godine od kada sam stančić uzeo 
na kredit, na to obraćao pažnju. Nije čudno da mi je tek ovaj put 
zasmetalo, jer je zvuk bio znatno jačeg intenziteta. Ali, nisam 
želeo da na te nevažne stvari iz spoljašnjeg života, u prohladnoj 
noći kao stvorenoj za lep san, obraćam pažnju. Mogli su i topo-
vi da pucaju! Ja imam svoj život, pravi život, kome treba da se 
posvetim.

Snoliki mozaik već je počeo da se sklapa u razne kombina-
cije, njegovi delići bili su moja ranija iskustva, poput putovanja 
u Rim sa Anom, i to nekim rasklimatanim autobusom, u jeftinom 
aranžmanu, zatim plavo more Grčke, gde smo redovno išli na le-
tovanje. Kroz opšte magnovenje proletela je i slika mog nadlež-
nog, načelnika Todora Filipovića Boce, u krupnom planu. Bio je 
crven i podnapit, uobičajeno stanje za njega. U snu se ta njegova 
faca, i ovaj put, smenjivala sa strogim Kokijevim licem. Koki 
je nešto pričao, otvarajući nemo usta. Nisam ga razumeo. Znam 
samo da mi je smetalo to otvaranje usta, jer mi se činilo da viče.

Naglo sam otvorio oči. Grebalo je tako jako, kao da je neko 
veće živo biće ujeo komarac i kao da ono ne može da prestane da 
se drapa. Namrštio sam se i seo na krevet. 

Ustao sam i nekoliko puta šutno nogom o zid, dosta jako, 
ne plašeći se da će se komšija žaliti. On je živeo u stanu do mene, 
ali zid koji je delio njegovu sobu od moje bio je u suprotnom 
pravcu od onog koga sam šutirao. Zid kroz koji, ili u kojem se 
čulo grebanje, graničio je moju sobu sa spoljnim svetom. Na nje-
mu je bio prozor gde se pogled pružao daleko, na nizove varoš-
kih kućeraka, a zatim na mračnu ravničarsku pučinu obasjanu 
žutim mesecom.

Zvuk se, činilo mi se, još jače čuo.
Setio sam se nekih priča koje sam čitao još kao srednjoško-

lac, družeći se sa Kokijem i njegovom ekipom provincijskih pan-
kera i nabeđenih intelektualaca. Sećam se strašne Horle francu-
skog pisca Gi de Mopasana, kojim se oduševljavala neka devojka 
iz te ekipe. Strašno mi se dopadala ta devojka, ali bila je suviše 
fanatična za liberalne ideje i neki utopijski svet, da se nisam ni 
usuđivao da joj priđem. Bio sam mlak i samom sebi. Ali, priču 
sam pročitao, zbog nje. 
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Čitao sam zbog nje i Kafku. Dobro se sećam muka koje 
je doživljavala Kafkina živuljka iz Jazbine, kada su čudni zvuci 
počeli da remete njen mir.

Ponovo sam seo na krevet i posmatrao noć, dok se zvuk 
grebanja čuo toliko jako da bi, mislim, mogao da ga čuje i ko-
mšija sa sprata ispod, kada bi otvorio vrata i prozore. Ja nisam 
kao Kafkina životinja i Mopasanov junak! Ja sam srećan, veseo 
čovek, koji voli komunikaciju sa spoljnim svetom, voli da se dru-
ži! Ja nisam ćutljivi usamljenik! Osetio sam kako se, u mislima, 
pravdam nekome. Možda baš tom grebatoru kako bi me ostavio 
na miru! 

Ponovo sam legao i sklopio oči uzalud pokušavajući da se 
ukrcam na teretnjak sna. Grebator je dražio moje živce i držao 
mi oči širom otvorene. Kako ću na posao ako ne odspavam bar 
pet-šest sati? Čulo se, iz zida: RK, RK, RK, RK!

Nisam lud. Taj zvuk čula je i moja Ana, još pre godinu 
dana. Pitala me je šta se to čuje u pravcu zida, ali ja tada nisam 
ništa čuo. Bio sam usredsređen na njene male grudi.

Seo sam na ivicu kreveta i ponovo pomislio na onu devojku 
iz Kokijeve ekipe. Kako je ona imala velike grudi! A bila je tako 
mala, kao neka bombona! Zvuk se čuo: RK, RK, RK, RK! Ja sam 
osetio kako mi se gaće nadimaju, prvi put sam mislio na neku 
devojku koja nije bila Ana i eto, desilo mi se da se uzbudim! Šta 
li danas radi ta Kokijeva drugarica? Nikada ga to nisam pitao.

Da li bi sada, ovako, kao sređen čovek, imao šansi kod nje? 
Ili bi joj se moje naslage sala odmah zgadile? Opipao sam svoj 
stomak, pa svoje butine. Sve je bilo tako oblo i opušteno. Ne baš 
prijatno. Pa da, to može da voli samo Ana i niko drugi! Možda, 
kada bih smršao par kila? Možda bih onda imao više šansi? 

RK! RK! RK! RK! 
Ustao sam i lupio nekoliko puta šakom o zid.
RK! RK! RK! RK!
Nije vredelo. Prvi put u životu, probdeću noć. Zarobljen u 

svojim tihim, potmulim i pomahnitalim strahovima. Ne! Neću! 
Ima da spavam!

Naglo sam se bacio na krevet, okrenuo na stranu i prekrio 
ćebetom.

RK! RK! RK! RK!
Spavam! 
Zaista, što kaže Koki, šta će od mene biti? Hoću li svoju 

decu lagati kako sam donžuanovski osvojio njihovu mater, ili ću 
im reći istinu, da je ona bila samo solidna uteha za Kokijevu 
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drugaricu. Da je došla sama i rekla mi: Ja sam Ana, ti? Šta sam 
mogao, da je odbijem? Hoću li im reći da je njihova majka bila 
samo moja prečica ka bezazlenom, obezbeđenom životu kome 
sam od mladosti težio? Da me nikada nisu interesovale nikakve 
avanture, nikakva uzbuđenja i eksperimentisanja! Nikakve fanta-
zije! Da mi je od početka života budućnost bila sigurna i svetla?

RK! RK! RK! RK!
Ali zašto me ova noć muči, kada sam odistinski srećan 

zbog svog života? Neka prestane ova navala misli! Ja ću se smi-
riti i misliti o mraku, tišini, večnoj noći i jednoj maloj kolibi gde 
me moja Ana služi hranom i pićem. Ja ću stremiti ka toj sreći i 
probudiću se naspavan, spreman da preuzmem odgovornost.

RK! RK! RK! RK!
Ne vredi! Protrljao sam oči, približio se prozoru i pogledao 

u noć. Krovovi kuća bleštali su kao u nekoj bajci. Svi mirno spa-
vaju. Spokojni su. Cinično sam se smešio, dok mi je uši razarao 
grebator. Kao da sam u klišeu filmskog trilera, kao da nikada 
neću otkriti ko se krije u tom zidu! Ispostavi se na kraju takvih 
filmova, kada glavnog protagonistu odvedu u ludnicu, da je sve 
to bilo u njegovoj glavi. Ne postoji grebator, nego samo svest 
kojoj se ne spava pa grebe po čovekovim živcima.

Ne znam ni koliko je sati bilo. Mora da je puno vremena 
prošlo. Pogledao sam u mobilni telefon. Tek je bilo jedan! Tek! 
Prošlo je samo sat vremena! Bio sam iscrpljen kao da sam se celu 
noć borio sa nemanima. A tek je bilo jedan!

RK! RK! RK! RK!
Samo sam se spustio na krevet. Ležao sam tako opružen 

slušajući grebatora. Ima li on oca i majku? Vaspitavaju li ga oni 
na pravi način? Ako su i oni kao njihov sin, možda ni on nije 
mogao drugačije nego da ceo život grebe po nečijim živcima. 
Prosto, to su geni. Usud. Ne može se od toga pobeći. Počeo sam 
da se mirim sa tim da ću sutra biti neispavan, nervozan i nepro-
duktivan. Pa, i to je za čoveka.

RK! RK! RK! RK!
Nikada nisam primećivao svoju sekretaricu. Njenu ružno-

ću. Klempava je i gotovo bez kose. Mršava. Ja sam se pred njom 
uvek pravio Englez. Kao ne primećujem njena nabacivanja i sa-
žaljive, prodorne poglede. Sada razmišljam, kako bi bilo da joj se 
sutra poverim da imam grebatora u sobi? Sigurno bi to razumela, 
možda ga ima i ona. Možda bi trebalo da ih uparimo i pripito-
mimo. Da razgovarajući o grebatorima i pitomeći ih, postanemo 
ljubavnici. Da doživimo nezaboravnu avanturu duha i tela!
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RK! RK! RK! RK...
Ali, ja, ja sam zaspao! Da, utonuo sam u san sa blaženim, 

dečačkim osmehom preko izmučenog lica.
Sat je dugo zvonio, jedva sam uspeo da se do njega doge-

gam i jednim udarcem ga nokautiram. Morao sam na posao, a 
spavalo mi se toliko da sam želeo odmah, tog trena, da umrem. 
U kupatilu, nakon umivanja ledenom vodom, setio sam se greba-
tora. Sada se više nije čuo. Ali, možda će me odvratno, dosadno 
čudovište i dalje mučiti. Narednih noći. Setio sam se svih teških 
misli koje su mi prolazile kroz glavu protekle noći i kajao sam se 
zbog njih. Da, jako sam se kajao, kao da sam uradio nešto što se 
teško može oprostiti. Recimo, prevario Anu.

Otišao sam u sobu i počeo da se oblačim. Čim sam se u mi-
slima usredsredio na obaveze koje su me čekale tog dana, reflek-
sno sam pogledao prema zidu koji sam noćas udarao. Sa besom 
sam primetio da je od udaraca malter na nekoliko mesta otpao. 
Na jednom mestu na zidu, bez dobrog sloja maltera, video sam 
rupu veličine otvora pivske flaše. Mahinalno sam gurnuo prst u 
nju i brzo, ni sam ne znam kako, izvukao vijugavi rep, a potom i 
drhtavu životinjicu. Prvo sam pomislio da je to vrabac. Ali, pre-
vario sam se. Bila je to mala, okrugla životinja veličine miša, 
crna i krznata. Pored oštrih kandžica koje su golicale moju šaku, 
nije imala ni uši, ni usta, ni ruke, ni noge. Ili je sve to bilo sasvim 
malo i neprimetno. Jedino su joj crne, staklene oči bile krupne, 
nesrazmerne sa telom.

To je bio grebator, dakle!
Nasmešio sam se, a životinjica se na moj užas propela na 

nogice i iz nevidljivih usta promrmljala nešto slično kao reč koja 
mi je bila odnekud poznata:

– ODRADEK!
Zatim je brzo skočila nazad u rupu i poznatim grebator-

skim putem zašla duboko u zid.
Nije bilo smisla da je sada tražim. A i kasnio sam na posao. 

No, nisam imao razloga za brigu. Morao sam da se pomirim sa 
tim da živim u stanu sa jednim običnim, jednostavnim stvore-
njem čije potrebe ne prevazilaze grebuckanje zida. Nekad je ono 
tiho, nekad bučno.

Ali, u neku ruku, plašilo me je što noću to toliko obično 
stvorenjce ima apsolutnu moć nad mojim životom. Što može da 
me izbaci iz rutine i povede na neke mračnije i zamršenije staze.

Iznenada, na tu pomisao, osetio sam istinsku sreću.
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siniša vučković

niko se ne vraća onakav kakav je bio

R A Z G O V O R

''Napokon nađosmo vremena. Hajde da brzo počnemo!'' – 
reče ona.

Milun se osećao pomalo izigranim. Očekivao je više, a ona 
počinje razgovor kao da je licitacija u pitanju. Nije shvatao da 
ona ima i drugih bolesnika.

Pomalo ljut, odgovorio joj je: ''Na koji način doktorka? Da 
tek tako, na brzinu, pređemo ceo život? Skoro sve vam je već 
poznato. Ostatak Vam nije ni potreban.''

''Smirite se! Pokušavam malo skratiti, da ne mučim i Vas i 
sebe.''                

''Šta skratiti? Moj život?! Moja sećanja, uspone i pado-
ve, radost i tugu, ljubav i mržnju?! Moje greške, kojih se stidim 
samo pred Bogom?!'' – teklo je iz njega, poput mlaza žive vode, 
koju je pio nekada, negde.

''Milune, opet je Vaš prag tolerancije u pitanju! Ne prime-
tite da ste glasni, da praktično vičete dok govorite'' korila ga je, 
poput starije sestre.

''Izvinite, pokušaću se kontrolirati i biti tiši. Ali to zavisi i 
od Vas'' – reče joj.

''Kakvo Vam je bilo detinjstvo?''
''Detinjstvo kao i većina drugih, ništa posebno. Bog me ob-

dario ili kaznio da imam dobro pamćenje.''
''Sećam se kad je majka išla roditi mog brata, gledao sam 

'Dugo, toplo leto', sa Ben Kvikom i Klarom. Imao sam oko četiri 
godine. Samo, ne znam šta će Vam sve ovo, jer ne vodi nikuda. 
Mogu vam pričati o školi, s kojom nisam imao nikad problema. 
Sportu i muzici moga vremena, o devojkama, ljubavnim uspo-
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nima i padovima, o mornarici, najlepšem rodu vojske. Na kraju, 
o povratku u civilni život i doživljaju nekog naglog otrežnjenja, 
traženje samog sebe. Do tada sam živeo u oblacima, sve je teklo 
svojim tokom, imalo nekakvog smisla. U stvari ta rupa u vreme-
nu, vojska, mi je pomogla da počnem drugačije slagati  životne 
kockice. Uticalo je i stanje koje sam zatekao pri povratku. Neki 
drugari su se zaručili, a dvojica i oženili. Većina njih se zaposlila, 
mnogi imali stalne devojke. Pojedinci su još uvek glumili studen-
te. Iako sam se pripremao na sve to, ipak se nisam mogao odmah 
uklopiti. Bio sam svestan da je prošao period života nazvan odra-
stanje i da se moram prilagoditi i ponašanjem i stavom. Ustvari, 
skoro da nisam primetio kad smo postali odrasli, ozbiljni ljudi'' 
– staloženo je pričao i pri tom premotavao isečke iz mladosti, 
sećajući ih se sa setom.

''Zašto Vas je taj normalni proces, toliko pogodio?'' –  inte-
resovala se Anabela.

''Čini mi se da sam ja u suštini sve prilagodio tome da po-
stanem odrastao čovek, sem jedne sitnice. Ponekad sam neozbi-
ljan, dete u duši. Naivno dete, puno mašte, energije, koje se još 
uvek bori za svoje mesto pod suncem i ima bezgraničnu veru u 
ljude. Da nije bilo tog rata, i svega što on donosi, sve bi to ostalo 
i dan-danas u meni. Međutim, nestalo je jedne stvari: poverenja u 
ljude! Znam da sad mislite i imate potpuno pravo da tako mislite, 
da se bez toga ne može živeti i funkcionisati. Ja, eto, mogu. Jako 
su retke osobe kojima verujem. Treba mi svega par prstiju da ih 
pobrojim.''

''Tako ne možete živeti Milune, sami, kao na nekom ostr-
vu.'' 

''Vidite, Anabela, meni nisu potrebne čak ni palme na tom 
ostrvu. Nije mi jasno, šta je u ovoj priči Vama u stvari bitno?! To 
su bile lepe stvari! Sitne pakosti iz tog lepog perioda ne vredi da-
nas ni spominjati. Meni je bitna, sad kad se toga prisećam, lepota 
i naivnost toga perioda. Lažu oni koji kažu da bi nešto menjali, 
jer bi onda tu lepotu oskrnavili. Sve što se dogodilo u mladosti 
je jedna celina. Ako nešto oduzmeš ili dodaš, sve gubi smisao,“ 
– opusti se na stolici, nekako lakši i nastavi: ''i, dokle smo došli, 
doktorka? Prošli smo polovinu mog života u dvadeset rečenica. 
Izostavili smo moju ženidbu, rođenje deteta, zaposlenje. Jednom 
sam Vam rekao da svoj život delim na LEPO i RUŽNO. Lepo 
smo, manje-više, trčeći prošli. Šta ćemo sad? Po mom mišljenju, 
vreme je da ustanem sa vašeg psihijatrijskog kauča, jer je dobar 
deo predstave završen.'' Pokušavao je izbeći neugodnost koju je 
osećao unapred.
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''A ružno, šta ćemo sa ružnim, Milune? I to morate izbaciti 
iz sebe. Vi uporno ćutite o tim stvarima, kao i ostali ljudi koje 
sam Vam spominjala.''

''Neka Vas to ništa ne iznenađuje, doktorka. Teško je neko-
me izraziti saučešće prilikom smrtnog slučaja, a ovo je još mno-
go gore. Potrebno je mnogo mašte i reči, da bi se opisale sve 
vrste osećaja i stanja kroz koje čovek prolazi. Počnimo od onog 
iskonskog! Strah i neizvesnost – oni su najprisutniji.Nastavimo 
učestvovanjem, gnušanjem, ali ne i kreiranjem tog zla. Onda, 
redovni skokovi adrenalina. Nekad u par minuta, poput deliri-
juma. Posle počne nekontrolisano drhtanje ruku. Mogu proći i 
sati posle određenog događanja. Pijete, a ne možete se napiti! O 
raznim nepravdama, lopovlucima, o čovekovim, malo zakasne-
lim,  spoznajama, da se neko bezobzirno igra i njegovom i tuđim 
sudbinama. Ne vredi pričati! To je kao so na ranu! Sve je lutrija. 
Da li ću ostati živ ili osakaćen? Kome ja takav trebam? Prolaze 
i roje se, sudaraju, misli o familiji, drugarima... U tim trenucima 
drugari su čak najbliži rod! Pucaju na mene. Izbora nema. Mo-
ram i ja pucati. Jednostavno – zarazna groznica. Na obe strane. 
Tišina postane stran zvuk čak i civilima. To je pouzdan znak da 
nešto nije u redu!'' 

U sobi, na trenutak, nastane tišina. Poznati zvuk tišine po-
sle koga ne dolazi ništa dobro. Iskustvo ga je učilo.

Anabela je strpljivo čekala da Milun nastavi, a on gricka-
jući nokte reče:

''Ovo, što sam Vam ispričao nije ni uvod u sve ostalo. To 
ostalo, ljudi koje Vi pominjete, mogu deliti samo između sebe. 
Naravno, i to samo do određene granice. Kad počne boleti – raz-
govor prestaje!''

''Vi to ne znate. Čini mi se da sam Vam to već spomenuo, 
ali takvi ljudi kao da se nanjuše. Da li ste im gledali izraze lica 
ili oči? Svagde šaraju pogledom, osim u oči sagovornika. Kao 
da se stide! Čega? Sebe i svojih postupaka svakako ne. Skoro 
svi bi opet učinili isto. Samo, ipak s malim izmenama. Sigurno 
ne bi više dozvolili da ih neko vodi u rat čiji je ishod unapred 
dogovoren. Shvatili su svi i scenario i režiju. Podela uloga im 
smeta. Znaju da su bili samo obični statisti, dok im je glava bila u 
torbi, i dok su drugi putovali po svetu, dogovarali se, potpisivali 
ugovore i normalno, zarađivali. Baš kao kad se promoviše novi 
film. Ovaj naš  je loše prošao. Glavni akteri su bili preplaćeni. 
Krvava je to zarada! I na kraju, posle tog haosa, koji se događao 
svima, dođe neko i kaže: od danas je mir! Od takvih doživljaja i 
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najnormalniji čovek bi poludeo. Pitaš sebe, pitaš ostale. Nikome 
ništa nije jasno! Gde si bio? – Nigde. Šta si radio?– Ništa! Na 
kraju, većina ostaje prepuštena sami sebi. Pokušavam Vam sve 
nekako izdaleka objasniti, iako sam siguran da ste nekih stvari i 
sami svesni.

Probaću napraviti možda i smešnu paralelu, tek da Vam po-
kušam objasniti. Ipak, veliku većinu toga ne mogu Vam dočarati. 
Da li mislite, da ja ili bilo koji drugi muškarac, možemo shvatiti 
osećaje, bol i na kraju radost, koju proživljava žena u trudnoći? 
– Možete mi pričati danima. Taj Vaš doživljaj niti ću shvatiti, niti 
osetiti. Pade mi na pamet još jednostavniji primer. Pretpostavimo 
da Vas je ugrizao pas, dok ste bili mali.Vi  možda i danas, pri-
likom susreta sa nekim psom, osećate nelagodu ili možda strah. 
Ja nemam tih problema, iz jednostavnog razloga – nikad me nije 
ugrizao pas. I stoga je gotovo nemoguće da me uverite u oprav-
danost vašeg straha. Nemamo ista životna iskustva!''

Dok je on imao svoj monolog, Anabela je sve vreme ne-
što pisala. Nije mogao videti šta je u pitanju, smetao mu je njen 
kompjuter.

''Vi svakako morate biti istrajni u tome da se pokušate rešiti 
toga segmenta Vašeg života koje vi nazivate RUŽNO.''

''Na koji način? Nema dana da se ne spomene, u bilo kom 
kontekstu, taj rat.

Ko zna koliko je literature napisano na tu temu?! Doduše, 
malo ih je, bar za moj pojam, i dodirnulo bit problema. Mnogo 
toga još uvek je nekako uvijeno u lep, šareni papir. Možda ljudi 
misle da nije još vreme za potpunu istinu.''

''Eto rešenja! Pišite, Milune! Napišite sve kao pogled iz Va-
šeg ugla i ugla Vaših saboraca. Istresite sve na papir, Vaše oseća-
je, osećaje i reakcije drugih iz Vaše okoline. Volite dobru knjigu. 
Eto vam izazova! Umesto da pričamo, mi ćemo se dopisivati. 
Ko zna, možda nešto uspe. Za početak, evo Vam prazna sveska, 
ispunite je i sebi olakšajte besane noći.''

''Nije Vam loša ideja, samo, kako pisati o zlu, kad je ono 
stalno prisutno oko nas, u raznim oblicima. Mi kao da smo pre-
dodređeni na to.''

Anabela mu nestrpljivo odgovori:  
''Počnite od Vašeg prvog dodira, pa zatim i sukoba sa tim 

zlom. Opišite šta Vas je to nateralo da budete prvo promatrač, 
onda i učesnik u svemu.''
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''Milun se i dalje dvoumio: ''Ne znam kako će to ispasti. 
Istina je da volim čitati knjige, ali osim školskih sastava, nisam 
nikad ni pokušao nešto napisati.

Ne bih voleo da ovo ispadne  memoarska građa, jer te vrste 
dela se obično pišu ili pred smrt ili posthumno, a ja se nadam da 
ću nadživeti svoje delo.'' Nasmejaše se, i ona mu dade praznu 
svesku.

Izašao je. Na dvorištu nigde nikoga. Nije mu bilo čudno, 
jer je prošla i poslepodnevna terapija, pa većina bolesnika od-
mara ili spava. Sedeći i pušeći na klupi, pogledao je u svesku 
i zapitao se: ''Šta mi je ovo trebalo? Nisam ja ni Andrić, ni Do-
stojevski. Odakle uopšte da krenem, kad je sve tako konfuzno, a 
još uz sve to i dosta stvari i imena sam zaboravio. Prošlo je puno 
vremena. Možda doktorka kroz ovo primenjuje neku novu vrstu 
terapije? Ko zna? Lekari moraju ponekad biti i  lukavi, a Anabela 
je, moram priznati, majstor.''

Razmišljanje mu prekine zaglušujuća buka koja je dopirala 
sa ulične raskrsnice. Prolazila su tri autobusa. Ličili su na kon-
voj. To ga podseti na neki drugi konvoj, od deset autobusa, koji 
je išao s jednog kraja Krajine na drugi. ''Evo o čemu ćeš pisati, 
konju!'' – pomisli, ljutito ugasi pikavac i krene da popije terapiju.  

R U Ž N O

Bio je njihov red da idu na položaj, trebalo je zameniti dru-
gare. Dok su se pripremali, neko se seti događaja koji se zbio pre, 
vezan za dečke.

Milun je čuo nešto o tome, ali nije mogao prosto da veruje 
da bi nekome moglo tako šta pasti na pamet. Radilo se o totalno 
suludoj ideji! Osnovali su nekakvu motorističku jedinicu. Radilo 
se o motorima manje kubikaže, APN i kojekakvim, pravljenim 
krosericama. Cilj im je bio da se, uz vatrenu podršku, jednostav-
no provozaju cestom i prođu kroz položaj. Napad motorima na 
Tenje! Međutim, taj jedinstveni plan je, na njihovu žalost, pro-
pao. Vozili su se, ali na suprotnu stranu. Dok su se smejali tome, 
Tesla stariji dobaci:

''Ništa čudno. To je bilo i drogirano i pijano. Svako ko je 
bio u Vukovaru, bar jednom je pronašao nešto od toga. Mi smo, 
osim šprica, jednom naleteli na kesu punu trave i papirića za mo-
tanje.'' Tesla mlađi je samo ćuteći klimao glavom, dajući znak 
odobravanja.

''Znači, odonda ste vas dvojica ovako 'munjeni' jer ste po-
pušili punu kesu trave. Da ne propadne!'' – reče Kole, praveći se 
ozbiljan.
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''To mora da je bila prvoklasna roba, kad vas drži i dan-da-
nas!'' – nadoveže se Cveće i svi prasnu u smeh.  

Milun ode do Nenada i zatraži ključ od priručnog magaci-
na. ''Šta ti sad treba?'' – upita ga kopajući po džepovima.

''Uzeću par trenutnih i kumulativnih mina'' – odgovori mu.
''Pored svega, ti ćeš sad glumiti i Ramba, ili možda imaš 

neku pouzdanu informaciju, koju si mogao saznati direktno u šta-
bu'' – zadirkivao je Nenad.

''Pored toliko Ramba, Čiča i Bata Živojinovića, ja sam su-
višan'' – odgovori. 

''Najbolje su ćosave Čiče i Rambo-heroji visine 1,65 cm!''– 
ubaci se u razgovor Steva, momak iz Borova, kojem su zbog 
čudnog prezimena i neke jevrejsko-nemačke mešavine, odmah 
dali nadimak Adolf!

''Ti si, Adolfe, imao svoju šansu. Šta je, opet te vuče Sta-
ljingrad? Ostali ti neraščišćeni računi'' – dobaci neko i svi opet 
prasnuše u smeh.

Prekinu ih Nenad: ''Palite govna i da se krene. Oni naši će 
nam jebati mamu, kad dođemo! Hajde, brže! Kasnimo.''

Pri dolasku na položaj  uobičajena zezanja: ''Niste ni trebali 
dolaziti, rat je gotov!'' Milun pomogne Šoci, onako krupnom, da 
se izvuče iz tesne prage.

Šoca, ljut, psujući majku ustašku, upita nekolicinu drugara 
iz drugog voda: ''Je li bilo šta?''

''Slušaj, brate, radio. Sve će ti biti puno jasnije'' – šalio se 
jedan od njih.

''Ma, ništa neobično. Puškaranje'' – odgovori mu ovaj, sad 
ozbiljno, dok je palio kamion.

Milun je gledao prema svom gradu, odnosno, onom delu 
grada koji se mogao videti. Bilo mu je čudno što ni nakon svega 
što se desilo nije imao nikakav osećaj prema njemu, ni tužno-se-
tan, ali ni ljutito-osvetoljubiv. Bio je potpuno ravnodušan. Kad su 
jednom prilikom pričali u krmećaku o ulasku i izlasku iz grada, 
ljuti na besmislene komande, on je ćutao i u sebi mislio da je 
možda tako i bolje. Možda je tako suđeno. Na njihovo pitanje što 
se ućutao, odgovorio im je:

''Od kako sam otišao iz grada, nikad nisam sanjao ni deo 
grada, čak ni svoju kuću. To je vama možda čudno. Da smo ga 
oslobodili, ja sigurno nikad više ne bih živeo u njemu. Nažalost, 
ružno je izbrisalo lepo.''
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Iz misli ga prenu Cveće: ''Oni tvoji sugrađani su opet obe-
sili šahovnicu na Poljoprivrednom fakultetu. To se mora skinuti! 
Ružno je, brate'' – reče, dok je vukao sanduk sa municijom. 

Gledao je Milun njega, ostale borce, oružje, zaklone, polo-
žaje i sve mu na tren zasmeta. Sve je to nekada prijalo, u njemu 
poznatom krajoliku. Sad je gledao predeo oko sebe drugim oči-
ma. Ali, uspomene su se ipak javljale. Nije ni pokušao odupreti 
im se. Sve je bilo belo, tiho, umirujuće. Uvek je više voleo zimu i 
sneg od letnjih sparina. Činilo mu se da se tada priroda čisti. ''Sad 
se čistimo između sebe'' – pomisli, razočaran.

Smrzavali su se i često išli mokriti, poput staraca koji imaju 
problema sa prostatom. Noći su bile hladne, sa sitnim snegom, 
koji je provejavao. Sve vrste vojske, koje su bile na položaju, 
našle su nekakav smeštaj, da se zaklone, uz vatru. Mi smo bili u 
podrumu razvaljene spratnice i gušili se od dima, a uzrok su bila 
mokra drva. Premija je bila tih dana negde pronaći suvo drvo. 
Kole je te noći skoknuo kući, pa je sad prepričavao šta se sve 
dešavalo u bračnoj postelji u ta dva sata. Svi su ga slušali dok 
je opisivao i kitio priču, koja je polako dobijala karakteristiku 
Kamasutre.

Milun se smejeći uputio na zadnju noćnu smenu sa Šocom. 
Čučnuli su pored praga, da bi bili bar malo zaštićeni od vetra, 
koji je u međuvremenu razgrnuo snežne oblake. ''Šoco, danas 
ćemo se smrznuti kao pičke! Moramo kasnije, tokom dana, u po-
tragu za suvim drvima. Video sam na jednom mestu urušene kro-
vove kuća, možda tamo pronađemo nešto suvo, ako nam braća 
ne ometu plan.''

''Pa nisu ni oni imuni na zimu, jebem im majku. Moraju se 
i oni grejati. Dabogda se grejali u paklu!'' – ljutito prokune Šoca. 
Gledajući negde napred, ukorim ga, blago: ''Ne kuni, Šoco! Zbog 
sebe. Nemoj!''

Reč po reč i poče se stidljivo promaljati dan, obećavajući 
čisto nebo. Smene nas braća Tesle. Brzo su se probudili na onoj 
hladnoći. Pila se kafa i krišom od Nenada, pijuckala rakija, koju 
je doneo Kole od kuće. Njih dvojica uzeše kafe i podeliše praznu 
gajbu od piva, kao stolicu. Sedeli su oko vatre i Kole pokuša 
pružiti rakiju Milunu. Dok je govorio Šoci da prihvati flašu, za-
čule su se detonacije. Popadaše svi po podrumskom podu, a flaša 
ispade i razbi se. Detonacije nisu prestajale. ''E, za ovu rakiju ću 
nekom jebati mamu!'' – dižući se, ljutito reče Kole.

Dok su istrčavali van, Šoca i Čiča se zaglave u vratima. 
Cveće, koji je pogureno stajao iza zida, okrene se i reče:
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''Kud ste navalili? Ima ujaka dovoljno za sve nas.''
U onom sveopštem trku prema njihovom položaju, morali 

su se čak i smejati. Zateknu braću Tesle, Adolfa i Nenada kako 
prangijaju, ali na slepo!

Granate su padale ispred cele linije, na stotinak metara 
ispred. ''Daj, silazite u zaklon. Nema svrhe da trošite municiju!'' 
– reče Cveće.

''Ovo je samo priprema, nastavak nas tek očekuje'' – kon-
statova Tesla. Onda začuše fijuke minobacača i topova. Slali su 
im odgovore preko glava.

''Dobro je da su se setili’’ – reče Nenad. Protivnička paljba 
je bila ređa, ali nije prestajala.

''Neka neko virne, da nisu idioti krenuli. Smrzlo mi se dupe 
od čučanja'' – javi se Tica-žuna, novajlija iz Trpinje. 

''Proviri ti! Ionako si ptica'' – odgovori mu Šoca, kojem je 
zaklon bio tesan.

''Nisam ni mislio na tebe. Koliku glavu imaš, pogodili bi te 
iz Zagreba'' – ne ostane mu dužan Žuna.

Milun začu kako neko reče: ''Pogledajte ulevo. Ovo nije 
normalno!''

Proviri iz zaklona i pogleda u tom pravcu. Ugleda crne si-
luete, koje su se isticale u onoj belini, kako sporo pokušavaju 
prići liniji položaja, pucajući nasumice. Nenad uzme dvogled i 
okrene se Milunu: ''Ovo su ljute ustaše, Imaju na sebi samo crne 
košulje i ustaška znamenja.''

''Šta ćemo sad? Čekati da se posmrzavaju zato što su u ko-
šuljama?'' – cinično reče Kole, još ljut zbog razbijene flaše.

''Pustićemo ih bliže. Idem kod ovih koji su levo od nas, da 
im kažem da prestanu bez veze pucati. Neka sačekaju zvuk pra-
ga'' – reče Nenad i ode.

Dok su čekali, posmatrali su crne siluete kako uporno gaze 
sneg, posrćući. 

''Ovi mora da su drogirani ili ludi!'' – reče Čiča, još u čudu.
''A ti mora da si neki doktor!'' – odgovori mu Cveće.
Milun poređa tromblone koje je poneo pored sebe i stavi 

drugi okvir, sa municijom kojom se ispaljuju. Nenad se ubrzo 
vrati i reče: ''Sedajte na mašine i opleti!''

''Zemo, što ne sedaš na pragu?'' – upita ga.
''Kasnije. Igra tek počinje. Videćemo kome će pre dopiz-

diti.''
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Bili su tako lake mete, da bi ih i početnik mogao pogoditi. 
Poznati pakao, poput džepa u koji su svi potrpani. Pucalo se duž 
cele linije, minobacači nisu ni prestajali. Stvorovi u crnom su 
padali i dizali se. Neki se nisu više digli. Ostali su kao roboti 
nastavljali dalje.

Pošto je ispalio par tromblona, promeni okvir i počne pu-
cati, polako nišaneći. Podsećalo ga je na gađanje nedužnih ptica 
vazdušnom puškom, kad je bio dete. Samo ovo nisu bile ptice, a 
još manje nedužne! Napokon se počnu povlačiti, isto onako me-
hanički i polako kao i pre. Sve utihnu, a onu belinu ispred njih su 
sad pokvarila telesa u crnom i garež nastao od eksplozija. Gledali 
su jedan u drugoga bez reči, bez komentara. Tišinu prekine Cve-
će, koji kratkim rafalom iz prage, raznese šahovnicu.

''Ovo je bilo jače od mene'' – reče. Ostatak dana prođe bez 
bezumlja. Tad su stupili na scenu geometri.

Ljudi u belom su se taj dan svojski nahodali. Svako, imalo 
realan, znao je kako je i ko je započeo kršenje primirja. Izgledalo 
je da su oni ovaj put gadno prošli. Ne računajući crnce, imali su 
žrtava i na svojim minobacačkim položajima. Na Milunovoj stra-
ni, srećom svi živi, osim nekolicine ranjenih, koji su nastradali u 
onom prvom, artiljerijskom valu. Poslepodne su dovezli traktore 
i slagali tela u crnom na prikolice, kao klade. Ostatak smene je 
prošao mirno. 

Noću zima i smrznuta zemlja, a danju još gore. Od hodanja 
stvorila se bljuzgavica i blato, tako da su svima čizme popustile, 
napile se vode. Ćuti, trpi, suši čizme i čarape i ne hodaj bez potre-
be! Zadnji dan je bio topao, sneg je okopnio i stvorio blato. Dok 
su spremali opremu, čekajući smenu, neko reče:

''E, krmećak je majka! Pa, naša draga bubnjara.'' 
Drugari iz drugog voda su postavljali staro pitanje:
''Šta ima novo? Čuli smo da su braća pokušala napad.'' 
''Ma, samo malo žešće puškaranje'' – odgovori im Čiča, mr-

tav-hladan.
''Ljudi, da sam bio u luna-parku, sad bih imao punu pragu 

osvojenih igračaka!'' – cereći se dobaci Cveće.
Posle rata, Milun je video u čituljama da je među tim crno-

košuljašima bila i nekolicina njegovih poznanika. Isti oni, koji su 
se šepurili i jedva dočekali 1990. i hrvatsku strojnicu na hrvat-
skom ramenu. To su oni koji su bili tako hrabri da se nikad nisu 
solo potukli s nekim. Bili su jaki samo kad su u čoporu. Nekad 
poznate face. Strah i trepet na korzou! Na kraju su završili na 
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traktorskoj prikolici, kao stajsko đubre! Ovi su bili i rođeni kao 
đubre. Za takve, kraj je isti. Bez obzira kojoj strani pripadao! 
Često je sam sebe zapitao kako bi reagovao kad bi se sad, u ovom 
haosu, sreo sa nekim drugarom, Hrvatom? Kad god bi o tome 
razmišljao i pokušavao zamisliti kakav bi mogao biti mogući 
scenario – naježio bi se. Molio je Boga da do toga nikad ne dođe! 
Čudno mu je bilo što se brinuo za njh!? Tešio se da njegovi pravi 
pajtosi nisu nikad bili đubrad. Samo, okolnosti menjaju ličnost. 
Da li se i oni odupiru i bore da ostanu ljudi?

(Odlomak iz romana)
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POVOD

nada dušanić

u duhu ovog gradа

Tema rubrike Povod je jedan nesvakidašnji događaj. U raz-
maku od samo dva dana somborskoj književnici Nadi Dušanić 
je javljeno da je dobila dve prve nagrade: nagradu za humoristi-
čno-satiričnu priču ''Stevan Sremac'' na književnoj manifestaciji 
Bal u Elemiru, i međunarodnu nagradu za najbolju kratku priču 
''Izvan koridora – Vranac'' na festivalu Odakle zovem u Podgo-
rici. 

Na Balu u Elemiru je prvonagrađena humoristično-satirič-
na priča ''Šta muškarci žele'', a u Podgorici priča ''Razlike'', obe 
iz neobjavljenog rukopisa pripovedaka ''Influenca – priče o dodi-
rima''. Da podsetimo, priča ''Influenca'' je prošle godine osvojila 
drugu nagradu na konkursu Bal u Elemiru.

Mala sala u Elemiru ugostila je dobitnike nagrada po tra-
diciji poslednjeg petka u junu, gde je predsednik žirija, Uglješa 
Šajtinac, uručio dobitnici prvu nagradu. ''Sremčevi dani'' su po-
svećeni velikanu srpske književnosti Stevanu Sremcu, koji je deo 
života proveo u tom banatskom selu nadomak Zrenjanina, gde je 
napisao delo ''Bal u Elemiru''. Ovaj vedri epos u deset pesama 
je mnogo godina kasnije prepoznat kao poetski diskurs romana 
''Pop Ćira i Pop Spira''. Interesantno da je uz faksimil rukopisa 
pomenutog eposa sačuvan i jedan posve originalan crtež – zani-
mljiva stripska skica.

Za razliku od uobičajenih prostora za slične manifestacije, 
vinski podrum ''Šipčanik'' u kome su dodeljene nagrade ''Izvan 
koridora – Vranac'' je ogroman podzemni prostor po kojem su 
nekad rulali avioni podgoričkog vojnog aerodroma, sada adap-
tiran za skladištenje buradi visokokvalitetnih crnogorskih vina 
''Plantaža – 13. jul'', generalnog sponzora nagrade ''Vranac''. Pred 
brojnom publikom, predsednik žirija Božo Koprivica uručio je 
Nadi Dušanić prvu nagradu za 2012. godinu. Žiri koji su činili 
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Teofil Pančić, Božo Koprivica i Enver Kazaz imao je težak za-
datak da pročita 509 priča pristiglih iz celog regiona. Izabranih 
dvadeset najboljih postavljeno je na sajtu organizatora, knjižare 
Karver, u čijem prelepom ambijentu na obali Ribnice se od 2. 
do 5. jula odvijao program četvrtog međunarodnog književnog 
festivala Odakle zovem koji je ove godine održan pod nazivom 
Nostalgija za horizontom. Prema rečima profesora Kazaza iza-
brane priče ''odlikuje jedan novi senzibilitet koji se okreće od 
postmodernističke distopije ka utopizmu nove osjećajnosti, ka 
igri i treperenju emocija, jer su još jedino one ostale izvan dosega 
novih i starih ideoloških moćnika i njihovog vampirizma, bio on 
nacionalistički ili merkantilističko-konzumeristički''.

Nagrada ''Izvan koridora'' neguje kosmopolitizam tako bli-
zak duhu našeg grada, a elemirska tradiciju oličenu u delu Steva-
na Sremca. Objavljujemo tekstove nagrađenih priča, kao i zahva-
lu nagrađene književnice. 

Dometi
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nada dušanić

šta muškarci žele
(Po Džulijanu Barnsu sa odjekom na Stevana Sremca)

Dok žena sa setnim smeškom spušta telefonsku slušalicu, 
muškarac znatiželjno pita:

– Ko je to bio?
– Sećaš se one Julijane što je išla sa mnom u razred? Svi 

smo je zvali Jula. Uvek je bila jako našminkana, ljudi su je jedino 
po tome zapažali...

– Hmm, ne... Ne mogu da se setim. Šta je htela od tebe?
– Ona je u organizacionom odboru za proslavu dvadeset-

petogodišnjice velike mature, pa me je pozvala da se nađemo i 
popričamo o tome. 

– I ti si pristala?! Kad su te zvali na dvadesetogodišnjicu, 
odbila si.

– Da. Ali pre pet godina je i tebi i meni išlo dosta loše, a 
sada se situacija promenila.

– Nećeš valjda ići samo da bi se hvalila?
– Ne, naravno da ne. Samo mislim da će biti zanimljivo 

videti šta je ko od nas postigao u životu za proteklih četvrt veka.
Pera vrti glavom, dok Melanija prilazi plakaru tražeći šta će 

da obuče. Traži nešto udobno ali elegantno, prefinjeno ali nikako 
ne i napadno. Moderno i bogato tek toliko da Jula na prvi pogled 
stekne utisak o njenom uspešnom životu. Bira smeđe pantalone 
sa bež rolkom, a preko njih blejzer boje starog zlata sa ešarpom 
u toplim tonovima.

Dometi
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Još dok se približavala bašti zaklonjenoj suncobranima koji 
su se dodirivali pri vrhovima, Melanija je izabrala mesto gde će 
da sedne. Jedan zaklonjeni ugao bašte iz koga će imati otvoren 
pogled na ulaz i deo ulice. Julu je prepoznala izdaleka, još uvek 
je nosila cipele sa visokom potpeticom, i uprkos višedecenij-
skom stažu, još uvek nije uspela da nauči kako se hoda u njima. 
Potrebno je gaziti lako, sporim koracima sa ispravljenim leđimа 
i malo podignutom glavom. Ne previše, da ne izgleda uobraženo, 
nego samo malo, kao da nosi knjigu na glavi i drži ravnotežu da 
knjiga ne padne na tle. E, to Jula nikad nije naučila. Kao ni sla-
ganje boja. Uparila je crvenu suknju sa belom bluzom i uzanim 
džemperom na kopčanje boje ciklame. 

Melanija je pozdravlja dostojanstvenim osmehom, i dok 
Jula sa uzdahom olakšanja smešta svoju oveću pozadinu u meko-
ću debelog sunđerastog jastuka, pleteno pruće fotelje bespomoć-
nim pucketanjem izražava svoje duboko neslaganje sa takvim 
aranžmanom.

– Melani, kako dobro izgledaš!
– Hvala, draga, ni ti se nisi ništa promenila. Šta ćemo po-

piti?
– Pa, ja bi' mogla jedan bambus, da se opustim. 
– Šta ti je to?
– Koka kola sa konjakom.
– Koka kola je puna šećera, a ne fali joj ni kokaina. Sama 

reč kaže...
Dok joj Melanija objašnjava štetnost njenog izbora, Jula 

nehajno odmahuje rukom:
– Ma, nek' ide život! Šta ćeš ti?
– Jedan Gorki, samo pazite da bude original. Gradom kruže 

toliki falsifikati da čovek danas ni u šta nije siguran. 
– Ti se stvarno nisi promenila! Još uvek misliš da možeš 

sve držati pod kontrolom.
Melanija na tren zaćuta zbunjena njenom otvorenošću. 

Znala je da Jula nije završila ništa posle srednje škole i da radi 
kao sekretarica u nekoj maloj firmi, tako joj je barem rekla preko 
telefona. Mora da je od svojih šefova čula za taj izraz ''držati 
stvari pod kontrolom'', pa sad njoj prodaje pamet. Dok je uzimala 
veliki gutljaj bambusa, Melanija opazi kako joj je kosa izrasla 
na temenu, vide se skoro dva santimetra prosede sivkaste boje 
na koju se nadovezuje izblajhana plava sa nagorelom vrhovima 
isušenim lošom trajnom, i zadovoljno prođe rukom kroz svoju 
dugačku, svilastu kosu koja joj je padala na ramena. 
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Čim je ugasila žeđ, Jula vadi iz tašne mobilni telefon i stav-
lja ga na kraj stola pored Melanijinog. Za slučaj da neko nazove. 
Melanija posmatra svoj iPhone gladak i sjajan, strogih linija, na-
lik na minijaturni laptop i Julinu igračku drečavo crvene boje sa 
ružičastim ivicama u obliku mašine za pranje veša. Koja razlika! 
Zapravo, razlika između njihovih mobilnih telefona je upravo 
onakva kao razlika između njih dve. Tačno tako. Sofisticirana in-
telektualka i infantilna lujka ofarbana drečavim bojama. Iz misli 
je prekide glas: 

– Ja bi' ono, znate, rolnice od belog mesa uvijene u tanke 
šnite pržene slanine. Šta ćeš ti, Melanija?

– Ja ću voćnu salatu. Voće vam je sveže, zar ne?
– Naravno, kod nas je sve sveže.
Dok konobar stavlja oval sa rolnicama ispred nje, Jula se 

naginje velikodušno izlažući njegovom pogledu svoj nabujali de-
kolte, ali uzalud. Mladić sa dugačkom kosom uredno uvezanom 
u konjski rep na potiljku i pedantno namazanom gelom tako da 
nijedan neposlušni pramen ne štrči, ne nalazi ništa zanimljivo 
u izloženom brdovitom pejsažu. Melanija je posmatra sažaljivo, 
misleći kako bi joj grudi sigurno visile do struka da ih nije po-
digla tim velikim, čvrstim korpama. Naravno, nema nameru da 
to kaže glasno, ali ne može da odoli da joj ipak ne skrene pažnju 
na nešto.

– Julo, zar ne znaš da su crveni grudnjaci odavno aut! Prada 
i Armani preporučuju za ovu sezonu smeđe i teget tonove.

– Ko bi nosio braonski grudnjak i zašto?
– Ja. Zato što mi se slaže sa smeđim pantalonama. Nosim 

ga ispod ove bež rolke.
– Ali, šta ti to vredi kad ga niko ne vidi?
– Ja ga vidim kad se presvlačim. I Pera. On je vrlo oset-

ljiv na kombinacije boja. A oboje smo osetljivi na to šta dodiruje 
našu kožu.

Jula saginje glavu i mrmlja nešto za sebe.
– Šta? Ne razumem šta pričaš?
– Ništa važno. Htela sam da se posavetujemo o tome gde 

ćemo organizovati svečanu večeru. Prvi susret će biti u gimnazi-
ji, kao i svake godine, tamo ćemo se svi skupiti. Ali potrebno je 
proveriti koliko ljudi će doći, zatim na vreme izvršiti rezervaciju, 
pa organizovati sve ostalo, znaš već...

– Znam, kako da ne. O svemu ćemo se dogovoriti, nema 
problema. Ali prvo da završimo sa hranom da ne pričamo punim 
ustima.
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Pre nego što je počela da jede, Melanija je diskretno obri-
sala ruke antibakterijskom vlažnom maramicom, dok je Jula 
odmah navalila na svoje rolnice. Doduše, mirisale su slasno i 
Melanija na trenutak dođe u iskušenje da ih i ona naruči, ali dis-
ciplina je ipak bila jača. Dama se prepoznaje po tome što je uvek 
disciplinovana i ne podleže telesnim instinktima. I ne ustaje da 
ide do toaleta, barem dok ne završi sa večerom, za razliku od 
njene prijateljice.  

– Izvini, moram na čas do toaleta.
– Pa bila si malopre!
– Znam da sam bila, sad idem da popravim šminku. Imam 

još jedan sastanak posle ovog.
Nije ni čudo što trčka svaki čas u toalet kad nosi cipele 

sa tankim đonom  i svilene čarape u ovo doba godine. Melanija 
gleda na sat. Ovo je ispalo dosadnije nego što je pretpostavila da 
će biti. Što je nema već jednom? Možda se zaglavila u stezniku, 
ili posle obilne večere ne može da ga prevuče preko stomaka. 
Ona se namesti još udobnije u fotelji osetivši pri pokretu mekani 
dodir svojih toplih pamučnih bokserica ispod pantalona. Videla 
je slične na Džuliji Roberts u nekom filmu i kupila jedne čisto 
da proveri kako joj stoje. Kad je osetila kako su udobne i tople, 
odmah je kupila još pet pari. Pera je zavrteo glavom i rekao kako 
se njemu više sviđa veš koji Džulija Roberts nosi u Zgodnoj ženi, 
tamo je stvarno seksi.

– Pa naravno da je seksi kad igra prostitutku! Ovde igra 
intelektualku, umetničkog fotografa.

Eh, da! Film se zvao Maćeha, a Džulija Roberts je igrala 
savremenu ženu koja se zaljubljuje u razvedenog muškarca sa 
dvoje dece, koga igra Ed Haris, i svojom inteligencijom i šar-
mom uspeva da očara čak i njegovu stariju ćerku, tinejdžerku 
koja ju je u početku dočekala na nož. To je prava žena! I posao i 
porodica. Sve se može kada postoji volja da se to postigne.

Kad je mobilni zazvonio, mahinalno je pružila ruku i javila 
se. Poznati glas je rekao:

– Ćao, ljubavi! Hajde, privodi tu gnjavažu kraju, čekam te 
na starom mestu za pola sata, je l' važi?

Melanija se na trenutak zbunila, a onda je shvatila:
– Valjda misliš na našu staru kuću?
Sa druge strane se nekoliko trenutaka nije čulo ništa, i ta-

man kad je pomislila da se veza prekinula, glas je nastavio:
– Naravno, na šta bih drugo mislio nego na našu staru 

kuću? Čekam te za pola sata, kao što rekoh. Ćao!
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– Dolazim ljubavi, tu sam za pola sata.
Melanija se iznenađeno nasmeši pokušavajući da pogodi 

zašto je muž odjednom tako željno iščekuje, pa samo je izašla 
na prijateljsku večeru. Osmeh joj se umrtvi u trenutku dok je ka-
žiprstom desne ruke pritiskala taster za kraj razgovora. Majušni 
crni taster na telefonu drečavo crvene boje sa ružičastim ivicama 
u obliku mašine za pranje veša koji je jednako mrtvo ležao u 
njenoj levoj ruci.

RAZLIKE

Koji dodir najviše volim? Pa, teško pitanje, ima ih mnogo. 
Možda onaj kad njegov dugački palac sa uredno zaseče-

nim uglovima nokta ulegne u prevoj moje prepone i lagano se 
promeškolji u njemu, a dlan mu obuhvati gornji deo moje butine 
– pa imam osećaj da je sve nekako sliveno u jedan komad, kao 
da njegova ruka jednostavno pripada baš tom mestu na mom telu. 
Čudno, imam isti osećaj kad dodiruje moju golu kožu, kao i po-
sredno, kroz teksas platno traperica. Ili je ovo drugo uobrazilja, 
sećanje na neposredni dodir koje se aktivira ovim drugim, kroz 
tkaninu. Njegov dlan je dimenzionisan prema mom bedru. To mu 
je zapisano u DNK, u genima, ili kako se već zove ono gde je 
unapred utisnuta nečija sudbina.

Kad sam već kod te razbuđujuće reči – uobrazilja – možda 
je trenutak da sednem i razmislim, rezimiram stvari i pošteno 
priznam koliko ima uobrazilje u našem odnosu, koliko toga ja 
izmišljam a koliko je stvarno.

Ne, ipak još nije taj trenutak. Zadržaću se u nekom dru-
gom, manje bolnom. 

Taj dodir o kome sam počela, volim ga jer jednako uspešno 
može da se primenjuje u raznim pozama: kad perem naše dve 
šolje za kafu bez tanjirića u sudoperu kuhinjice njegovog iznaj-
mljenog stana a on se nečujno prikrade i stane iza mene; kada on 
sedi i gleda TV koji takođe nije njegov nego je iznajmljen zajed-
no sa stanom kao i nameštaj, a ja priđem i počnem da gledam u 
njega sa istim interesovanjem sa kojim on posmatra zbivanja na 
ekranu; ili kad ležimo u krevetu. Ova poslednja varijanta je naj-
bolja jer najduže traje. Nekad i zaspimo u tom položaju. 

Bojim se da opet nisam rekla celu istinu. Zašto baš taj do-
dir? 

Zato što tako sigurno ne dodiruje onu sa kojom je odskora 
počeo da izlazi, ona ima zadnjicu k'o brod, pa je to teško izvod-
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ljivo u fizičkom smislu. Kad ona hoda ulicom, asfalt se ugiba pod 
štiklama. Mada, ima ona svojih prednosti, poznatih i nepoznatih.

Poznate su da poseduje svoj restoran na uglu Karađorđeve 
i Ličke, preko od autobuske stanice, i sivi metalik BMW koji 
ide uz to. Nepoznate sam saznala slučajno od jednog starog ko-
nobara, ali neću da mu kažem, da ne pomisli da to pričam zbog 
ljubomore. Najbolje je da sam sazna. To, da je počela da radi u 
pomenutom restoranu kao kuvarica, da je zbarila debeljuškastog 
sredovečnog vlasnika kao što se bari šargarepa, udala se za njega 
i tovila ga šunkom i jajima, prženim krompirićima na masti koju 
je pre toga koristila više puta i masnim šniclama, rečju, svim što 
je moglo da utiče na njegov visoki krvni pritisak i holesterol. 
Rezultat je bio vidljiv za manje od godinu dana. Može se videti i 
danas na Orlovači. Mislim na groblje, ne na petlju.

Njena najveća prednost u odnosu na druge žene je neiscr-
pna, uvek može da je kešira prema potrebi: to je talenat za ka-
meleonizam. Znam o čemu govorim jer studiram biologiju. Kod 
životinjskih vrsta kameleonizam je svojstvo koje se ispoljava kad 
im je ugrožen život, a nemaju potrebne odbrambene sposobnosti. 
Dakle, niže vrste u tom slučaju ne ugrožavaju drugog, samo spa-
savaju sebe. Kako je kod homo sapiensa – o tome teorija nerado 
govori, ali praksa je vidljiva na svakom koraku. Predočavam je 
kao da je ovog trenutka pred mojim očima: jastučasti obrazi, kao 
u lutke na naduvavanje ispunjene vazduhom, podrhtavaju priti-
snuti grčem ''naivnog'' osmeha, dok nakarminisane usne ponav-
ljaju uvek isti refren:

Da, dragi. Biće kako ti kažeš, of course.
Odmah sam mogla živo da zamislim i sve ostalo što mi je 

ispričao taj konobar koji je dobio otkaz kod nje samo zato što je 
star i neprivlačan gostima restorana, pa sad povremeno radi u 
studentskoj menzi kao ispomoć. Video čovek da danima ne mogu 
ni da onjušim hranu, uvek mi ostane pun tanjir, pa prišao da me 
pita što ne jedem. I tako, reč po reč, ja dođoh do informacija iz 
prve ruke.

Ali nije mi nimalo lakše zbog toga. Sluđuje me pitanje da 
li ja uopšte imam pravo da se ljutim. S obzirom na to da moju 
imovinu čini: dva para traperica, jedne dugačke za loše vreme i 
druge do kolena za sunčano, patike, jakna, veš, čarape i nekoliko 
dukseva – toliko sam strpala u ruksak jesenas, kad sam došla u 
Beograd jer su mi počela predavanja na drugoj godini – možda i 
nemam pravo. 
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Noću mi je najteže. Onda zbrajam. Prednosti i nedostatke. 
Kad sam u takvom stanju nije mi ni do čega i lepo mu kažem da 
je sredina kreveta granica koju ne sme da pređe. On to poštuje, 
ne mogu da se žalim. Iako je krevet uzan i imamo samo jedan 
jastuk, mislim, jedan normalan, veliki, i nekoliko malih ukrasnih, 
plišanih jastučića iz kineske prodavnice, koje stavimo sa strane, 
njemu je dobro i uvek zaspi pre mene. 

Neću sad da kažem kako ni onaj veliki jastuk nije naš, nego 
da me muči to što ne znam šta se dešava u toj glavi na tuđem 
jastuku. I šta uopšte znači ''tuđe''? 

a. Tuđi jastuk. – No problem, jednog dana ćemo imati naš. 
I jastuk i krevet i stan i sve ostalo. 

b. Tuđa stvar. – To me ne interesuje. Ni on ni ja se ne me-
šamo u tuđe stvari. 

c. Tuđi čovek. – Ha, šta sad, majstore? Ne znam šta sad, ali 
znam da je njegova majka upotrebila tu reč. Znam. Iako je bila sa 
druge strane žice pa nisam mogla da čujem njene reči nego samo 
njegove, ipak znam. Na prvi pogled činilo se da dolaze iz daljine 
njegovog sela pod Kopaonikom, ali po stezanju želuca osetila 
sam da stižu iz onoga što je moj nono iz Omiša zvao duboki 
zdenac prošlosti koji je bija presušija jedno dugo vrime, kako i 
triba, ama... 

U mraku sobe pokušavam da rekonstruišem njegove šture 
odgovore i odredim mesto gde je uspela da ugura reč ''tuđa'', ''tu-
đinka''.

– Pa, nađe se...
– ...
– Dobro, imam.
– ...
– Kako to misliš?!
– ...
– Uh! Nije ''naša'', majko... Moja je. Moja!
I tu je spustio slušku. Ili je shvatio da ja sve čujem, ili nije 

imao više šta da kaže. On jako malo priča. Izluđujuće malo. U 
polupraznom stanu ima dovoljno prostora da se u njega smeste 
čitavi buljuci mojih pitanja ostalih bez odgovora. Nikad mi nije 
rekao da me voli. Čak ni da mu se sviđam. Kad sam pokušala da 
izvučem nešto na tu temu, promrmljao je da su reči neupotre-
bljive. Sa njima se ništa ne može. Tu je stao. Tačka. Nema dalje. 
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A možda ja stvarno preterujem? Moguće je da on uopšte 
nije pričao o meni. Reč ''naša'' može da se odnosi na razne stvari. 
Recimo, šta ja znam... Naša kuća, naša večera, naša njiva, ima tu 
mnogo stvari. Ali reč ''moja'' i nepokolebljivost očajnika u tonu 
kojim je izgovorena može da se odnosi samo na nešto što mu 
je od suštinske važnosti. I na kraju, krunski dokaz je njegovo 
odlučno odbijanje da mi odgovori o čemu su razgovarali. Čim 
sam ga upitala, skrenuo je pogled u stranu i počeo da se povlači 
unazad. Levu ruku je zavukao u džep traperica a desnom počeo 
da pipa po stočiću iza leđa tražeći paklo cigareta, i sve to naslepo, 
ne gledajući ni stočić, ni džep, ni mene. Za milimetar je promašio 
tanjirić sa parčetom spljoštene šampite koje posle ručka nije hteo 
da pojede jer ga je čuvao za mene. U jednom kratkom deliću 
sekunde izgledao je potpuno izgubljen u prostoru i vremenu, kao 
kanarinac u trenutku kad se sa krletke iznenada svuče tamni pre-
krivač pa se sirota ptica izgubi u blesku danjeg svetla. Eto, ako 
nisu razgovarali o meni, zašto je tako uporno eskivirao i ponašao 
se kao da nešto krije?

Rezultat noćašnjeg zbrajanja prednosti i nedostaka je pora-
žavajući. Prekjučerašnji je bio dobar: primili su me da četiri sata 
dnevno radim u skriptarnici. Jučerašnji je bio osrednji. Naime, 
dobila sam desetku iz histologije organskih sistema i odmah po-
čela da pravim planove kako će me na trećoj godini izabrati za 
demonstratora pa ću moći da zaradim koji dinar, a kasnije i za 
asistenta, pa onda redom... Negde u prolazu snimila sam reklamu 
za stambene kredite koji navodno treba da pomognu da se mladi 
stručnjaci zadrže u zemlji, da ne odu u inostranstvo. Privukla me 
sladunjava fotka: mladić sedi na kauču, devojka iza njega sklopi-
la mu ruke oko vrata, priljubljeni obraz uz obraz, oboje razvukli 
usta u osmeh od uva do uva, a iza njih moderan enterijer, sve u 
istom tonu. Ma, nisam ja glupa, znam da je to lepo upakovana ša-
rena laža, ali možda je na njenom dnu ipak zaostalo neko sićušno 
zrnce istine. Ako se dovoljno potrudim, možda imam šanse da 
doprem do njega. Uostalom, šta mi drugo preostaje nego verovati 
da se nešto može postići radom? Šta? Moj je nono govorio: Zrno 
po zrno pogača, kamen po kamen palača. Čovek mora da planira 
svoju budućnost. Nošena krilima svojih planova osmelila sam se 
da posle ispita poverljivo upitam našeg asistenta da li su im plate 
pristojne. On me osmotrio kao da sam netom izašla iz spejs šatla 
i rekao:

– Mala, bolje se prijavi da budeš zamorče na Institutu za 
zoologiju, ti si slučaj za posmatranje. Pogledaj šta tamo piše! Je 
l' ti sad jasno kolike su nam plate? – dohvatio me je za ramena i 
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okrenuo prema oglasnoj tabli pretpostavivši da nemam čak ni to-
liko mozga da se sama okrenem. Tamo je između rezultata kolo-
kvijuma iz osnova molekularne biologije i rasporeda predavanja 
za treću godinu bio nalepljen papir na kojem su velika zmijolika 
slova objavljivala skraćenje časova na trideset minuta kao uvod 
u štrajk upozorenja. 

Videla sam ja taj natpis, nije da ga nisam videla. Samo ni-
sam znala gde da ga smestim u svojoj glavi. Ima toliko stvari 
koje me bombarduju pa sam mislila da moram odrediti prioritete 
inače ću se izgubiti. Kao autisti. Ljudi obično misle da su auti-
stične osobe izdvojene od sveta jer utisci ne dopiru do njih. Ne 
razumeju da je obrnuto: do njih dopire takvo mnoštvo različitih 
utisaka da oni nisu u stanju da se nose sa njima. Zato okreću 
glavu, ograđuju se ritmično ponavljanim nesvesnim pokretima i 
svoju pažnju usmeravaju na bezazlene stvari kao što su brojke ili 
slagalice, da bi sačuvali delić zdravog razuma, da se ne raspadnu 
na očigled svih.  

Kako god da računam, bilans prednosti i nedostataka zavr-
šava se isto: dolazi petak i vikend, a za vikend će se on opet videti 
s njom. Izaći će zajedno u grad. Ili još gore, možda odu na put par 
dana. On kaže kako ga ona uvodi u posao i pomaže mu da ostvari 
neke kontakte da bi mogao započeti svoj biznis, a ja tu ništa ne 
kužim. Osim da je ona u višestrukoj prednosti. 

*

Rekao je da se strpim. Koliko? I kako? Kako se to radi? 
Pokriješ se preko glave da ne vidiš ništa, ćutiš i trpiš. Trpiš sa 
''s'', to valjda znači strpiš. Vremenski ograničena radnja. Strpaš 
svoju ojađenu ličnost u neku rupu odakle ne možeš ništa da vidiš, 
(recimo njega kako napirlitan šeta s njom po Knez Mihajlovoj) 
i u toj rupi čekaš da istekne određeno vreme. A kad to vreme 
prođe, onda se napregneš da ispružiš ruke iznad glave i odigneš 
metalni poklopac šahta pa izroniš na svetlo dana, sa zboranom 
izbledelom kožom koja je zaboravila šta je to sunce i sa istim 
takvim očima.

Mlada si, za tebe ima vremena. Tako su mi govorili kod 
kuće. Sad ja to govorim sebi: mlada si, to je tvoja prednost. I 
verujem sebi isto onoliko koliko sam verovala i njima kad su mi 
to govorili: 0.00%. 

Biće i drugih muškaraca koji će dodirivati moje telo u bu-
dućnosti, pretpostavljam. Ako ova rečenica treba da me uteši, 
uspešnost je ista kao kod prethodne. Ježim se od pomisli na tuđe 
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dodire. Meni treba samo njegov. Jer, sve je moje dimenzioni-
sano tako da stane u njegovu šaku. Oval lica. Rame. Dojka. I 
tako dalje, prema jugu. Ne, ipak sam pogrešno rekla. Ne da ''sta-
ne'' u šaku, nego da legne. Ulegne. Opusti se tamo. Nađe svoj 
mir. Kompatibilnost ćelijskog sklopa mojih i njegovih molekula: 
100%.

Šta je u stvari dodir? Spajanje dva čvrsta tela neminovno 
praćeno razdvajanjem istih. Receptori u koži registruju neko de-
šavanje i preko nerava šalju impuls do mozga, a on ga prepoznaje 
kao prijatno ili neprijatno. Ili neophodno.

Jednom sam mu rekla da orgazam liči na kratak spoj, kao 
strujni udar. Nasmejao se:

– Ako ti je akcenat na spoj, onda mi se sviđa. Ako je na 
kratak, onda baš i ne toliko. Nego, da mi još malo poradimo na 
tome...

*

Kako izgledaju dodiri tokom celog ljubavnog života jedne 
prosečne osobe? Partneri se menjaju a pokreti i dodiri ostaju isti. 
Zar nije to malo izdajnički, prevarantski, pre svega prema sebi? I 
prema onim dodirima koji su nekad izazivali kratak spoj. Pošte-
no bi bilo da se menjaju i dodiri. 

Da li on sebe manje dozira kad dodiruje njeno telo? Daje 
sebe u manjim količinama, ili se ne daje uopšte, samo meha-
nički odrađuje posao. On tvrdi da muškarci to mogu. Da uopšte 
ne daju sebe. Okej, ja jesam skapirala temu kameleonizma kod 
žena, ali muškarci mi nisu jasni. Sa njima je drugačije, oni ne 
mogu da odglume tek tako... Ili možda ipak mogu? Ne vredi, 
moraću da pitam... 

– Aaa, da li s njom dolaziš do... znaš, kratkog spoja?
– Pa... Da, ali... Nije isto kao s tobom. Strpi se, miško, strpi 

se neko vreme. 
Onda se ja uvređeno okrenem na drugu stranu, ali on se 

uopšte ne zabrinjava zbog toga. Privije se uz mene, levu ruku 
promigolji između čaršava i mog tela, savije je u laktu i šakom 
obuhvati moje rame. Desnu stavi na moj bok, palac ugnjezdi na 
ono njegovo mesto, i tako, držeći me sa obe ruke, zaspi. Ja opet 
ostanem budna, gledam u mrak i razbijam glavu.

Prvo, ne razumem kako nije isto i kako oni to mogu.
Drugo, koliko da se strpim?
Htela bih da stanem i rezimiram stvari da vidim gde sam ja 

sada, ali ne uspevam.

Dometi
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Ma, ne može se to rezimirati. Mogu samo da se šćućurim 
između njegove leve i desne ruke, tu, na mojoj strani kreveta.

(Iz rukopisa neobjavljene zbirke pripovedaka Influenca – 
priče o dodirima)

SA SEVERA ZEMLJE KOJE VIŠE NEMA

Ja stvarno dolazim izdaleka, sa krajnjeg severa one zemlje 
koje više nema, iz Sombora, ali sam tim pre srećna što ste me 
pozvali i što sam danas sa vama.

Pre svega želim da se zahvalim organizatorima i sponzori-
ma što se trude da sačuvaju dve vrlo važne i vrlo ugrožene stvari: 
kratku priču i veze između umetnika u regiji koje su prekinute na 
potpuno neprirodan način. Ali, budućnost je na našoj strani, ba-
rem što se tiče tehnologije. Internet prenosi i reč i sliku za svega 
nekoliko sekundi, i tu nas ne mogu sprečiti nikakve granice ni 
carine.

Sa kratkom umetničkom pričom stvari stoje mnogo gore. 
Većina izdavača u Srbiji u startu odbija zbirke umetničkih priča, 
oni traže samo romane, i to, po mogućnosti, od autora koji je 
poznat na estradnoj sceni.

Crno, sa tendencijom da bude još crnje. Zato vam od srca 
želim da konkurs ''Izvan koridora – Vranac'' traje još mnogo go-
dina.

Moja priča se zove ''Razlike''. Na prvi pogled govori o ra-
zlikama u shvatanju ljubavi i seksualnosti između muškaraca i 
žena. O tome se dosta i govori i piše, ali to nije ono na šta sam 
htela da skrenem pažnju. 

Na drugi pogled priča govori o nacionalnim razlikama: 
glavna junakinja je Hrvatica iz Omiša a njen mladić je Srbin iz 
jednog sela podno Kopaonika. Moje mišljenje o tome svedeno je 
na par reči koje mladić govori majci preko telefona:

– Nije ''naša'', majko. Moja je.
Za pametnog dosta. 
I o toj temi se govori i piše, čak i više nego što bi trebalo, 

ali ni to nisu one razlike po kojima je priča dobila naziv. Jer, kada 
sa malo zagrebe ispod tih malih i nebitnih razlika, (moja junaki-
nja bi rekla kamuflažnih ili kameleonskih) skoro po pravilu se 
dođe do onih velikih, suštinskih, koje postoje u Srbiji odakle ja 
dolazim, ovde u Crnoj Gori, u Evropi i Americi. Postoje svagde i 
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sve su izraženije, ali o njima se ne govori. O njima se ćuti jer su 
nehumane i sramotne.

To su razlike između bogatih na jednoj, i siromašnih na 
drugoj strani. Interesi nekolicine bogatih kojima se bez žaljenja 
žrtvuju sudbine velike većine siromašnih. Sa tom pojavom se su-
srećemo svakodnevno, više ili manje, a u budućnosti ćemo se 
susretati još mnogo više, jer jaz postaje sve izraženiji. Nekad mi 
se čini da je taj jaz ponor po čijoj oštroj ivici koračaju nezavisni 
intelektualci i umetnici, i samo je pitanje vremena koliko će još 
moći da izdrže dok se ne strovale dole. 

Dometi
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ЕСЕЈ

милан р. симић

карлос фуентес зна како живети
кроз сопствене ликове

О чему прича ова бајка? Балзакова мисао – лако је 
књигу сневати, тешко ју је пренети у речи на папиру – за 
многе писце је обесхрабрујућа, али као и да није била и за 
Карлоса Фуентеса када је осетио потребу да напише роман 
''Срећне породице''. Све ''сневане'' приче Фуентес је мирно и 
стрпљиво пренео у речи на папиру, и тако свима нама, који 
и не размишљамо о животу без књижевности, поклонио до-
бру књигу, а генерацијама после нас оставио још једно дра-
гоцено сведочанство о прошлом и нашем времену. Роман 
''Срећне породице'' нема досадне приче и ниједан лик не при-
пада такозваним књишким спавачима! Као и остала Фуен-
тесова дела захтева најозбиљнији приступ читању, истовре-
мено и нуди све прихватљивију књижевну логику, којој се 
романсијер давно приклонио, у савршеном лавиринту речи. 
Ваљда су због тога Фуентесове књиге прави украс библиоте-
ке, било мале и личне, или библиотеке од општег значаја, на 
крају крајева и саме Вавилонске!

Фуентес, један од малобројних светских писаца по-
сле чијих рукописа није умесно тражити узвишенији при-
ступ писању, и који је већ усвојен као класик што је своју 
све спознату мудрост, као учен човек, радо поделио са зах-
тевним читаоцима; ето, такав писац, вешто дозвољава да 
се ликови сами представљају! Како? Иако је већина лико-
ва обележена изазовима голог опстанка, имамо утисак да 
готово сви они делују подједнако сопственим и гласом са-
мог писца! Компликовано, зар не? Јер, свеједно да ли јунаци 
живе у председничкој палати, или представљају некак-
ву ''класу у настајању губећи се на прљавим финансијским 
трансакцијама'' а све у време бујања интрига, или у време 
буна и ратова; у Мексику их бар има!; или да су у питању 



Домети 90

тек јунаци из домова у којима баш царује беда, дакле: при-
падници породица које јесу симбол дна друштва, било ко од 
тих јунака не пристаје да буде слеп пред стварношћу. Они 
сви скупа потресају друштво нимало се не мирећи, као ни 
сам писац, са животним програмом а који су им додели-
ли неки други обични смртници! Има у роману и породи-
ца које, на све недаће што су их затекле, одговарају са при-
личном дозом скепсе – можда су чланови тих породица за-
право и  најмудрији – и оних који као да се све време живо-
та управљају по оној Мишела де Монтења да ''најстрашнија 
од свих наших болести је презир нашег бића''. Када је већ 
тако, нимало не чуди што је свим породицама, можемо рећи 
и као какав услов, тек једино заједничко: љубав! Свеједно 
да ли љубав родитеља и деце, љубав случајних сапутника, 
или ближњих, и она љубав љубавника и супружника. А где 
је љубав, природно, ту су и страст, љубомора, мржња, патња! 
Али и незасита жеља за животом која и јесте стварни госпо-
дар свега, па и самог пишчевог пера!

Било како било, рекосмо већ, веома упечатљиви ликови 
у роману ''Срећне породице'', понашају се као и њихов тво-
рац Карлос Фуентес који је, причајући о самој књизи, нагла-
сио: ''Желео сам да дам колективни глас онима који кажу: 'И 
ми смо овде, снажни глас беде, насиља, незадовољства, глас 
већине Mексиканаца'''. Такав став, односно глас, и очекујемо  
од писца који је већ неколико година, ако је веровати гласи-
нама из ''добро обавештених кругова'', у најужем избору за 
Нобелову награду за књижевност, а чију биографију већ кра-
се висока признања као што су награде: ''Сервантес'', ''Раму-
ло Гaљегoс'', Национална награда Мексика за књижевност, 
награда Принца од Астурије.

Роман ''Срећне породице'' је целина од шеснаест при-
ча. У роману, подједнако су презентовани прошлост и сада-
шњост, све време назире се не баш светла будућност! Више 
породица, тачније: судбине обичних а опет, великих јунака 
изабрани да живе и одживе описане животе, тако су и толико 
уверљиве и препознатљиве да им се нема шта додати (и када 
би хтели) а не може им се више ништа ни одузети. Јер, не за-
боравимо: ''књижевни кантар'' је у рукама много поштованог 
писца. А сваку од шеснаест прича носи, да се слободније из-
разимо, два или више јунака које су добијене улоге узнели од 
крајњих висина. Зато је више него довољно упутити читаоце 
тек на неколико приповести и десетак јунака.

У првој причи ''Једна од многих породица'', доминирају 
ликови Пастор Паган, отац, онај што уме да намигује! Елви-
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ра Моралес, мајка, била је певачица болера, Пастор Паган ју 
је и упознао у трећеразредном кабареу; Алма Паган, ћерка, 
истина – ''покушала је да се прилагоди свету'', а ту је и Абер 
Паган син који није завршио Економски факултет на Уни-
верзитету у Мексику, јер је умислио да је паметнији од про-
фесора! Више него занимљив лик јесте и рођака Валентина 
Сороља (поглавље – прича ''Неприметна рођака''), која пре 
свега зна како да ''посматра свет са равнодушне удаљености''. 
Како не скренути пажњу на актере приче ''Брачне преваре'', 
Алвара, Корделију и Леа. У тој причи све пршти од сумњи, 
страсти, усхићења, жудње, чудних размишљања (подсећају 
на Сабатове љубавнике Марију Ирибарне и сликара убицу 
Хуана Пабла Кастела). Приче за себе су ''Уцвељена мајка'' 
и мајка мексичког народног певача и свирача с карактери-
стичним оделом и шеширом с великим ободом. Не би било 
поштено не поменути Мануела Толедана и Лусилу, чуде-
сан пар; потом генерала Марселина Милеса и његове сино-
ве, ту је и председникова породица, свештеникова слушкиња 
Мајалди; немогуће је заобићи Дон Луиса Албарана, одно-
сно прозу ''Непoжeљни брат''. Дефинитивно, ''Срећне поро-
дице'' несвакидашња је галерија ликова и нормално је да се 
после читања романа упитамо: има ли, беше у роману, јунака 
који се на сав глас пита – хоће ли и ово време умети да умре? 
Све мислимо, биће још једног филма по Фуентесовом ро-
ману, јер тешко је бити попут неприметне рођаке Валенти-
не, па умети да посматраш свет самог романа са равнодуш-
не удаљености!

Уосталом, као да је Карлос Фуентес, а не Умберто Еко, 
аутор ове мисли: ''Можда је писање романа управо ово: жи-
вети кроз властите ликове, учинити све да они живе у на-
шем свету, и предати себе и своја створења онима који ће 
доћи, чак и када ми више не будемо могли да кажемо Ја...'' 
Два велика писца, свакако, добро знају како живети кроз 
властите ликове уз малу разлику: Екови јунаци нам, дола-
зе из удаљених прошлих времена, док добар део Фуентесо-
вих јунака јесте од оних који заједно са нама, такорећи, деле 
исте трагове ововремене стазе, односно пута што нас води до 
све даљег ''Боље сутра''. Не, ипак у роману ''Срећне породи-
це'' нема јунака који се на сав глас пита – хоће ли и ово вре-
ме умети да умре?
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БАШТИНА

никола маширевић

успомене и цртице III
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У кајкавским областима нашега народа има неколи-
ко села, у којима је пре г. 1848. свако племић био. У нашој 
близини негдашњи Немеш Милитић, или како га данас зо-
вемо Светозар Милетић, такође је оваково село било. Ови 
племићи сељаци у знак свога племства пасали су сабље и 
уживали су политичка права тадашњeга племства, као што 
је на пр. било изборно право за жупанијске конгрегације и за 
диету, за тадашњи земаљски сабор. Такав кајкавац племић у 
опанцима пита свога друга

– Кaj мислиш Иве, је ли цар племениташ?
– Закај би цар бил племениташ? – вели Иве поносито – 

Цар је само цар, ал ниј племениташ.
Ова ми анегдота пада на памет читајући у ''Политици'' 

у низу чланака у изводу преводу саопштавано једно дело не-
ког бечкога писца о цару Фрањи Јосифу и Катарини Шрат. 
Писац ове књиге ставља пок. цара валда на сувише висок 
пиједестал, јер цар у очима његове непосредне околине није 
тако високо стајао. А за oнoг, коме је познато, како је крута 
била дворска етикета Хабзбурговаца, етикета, коју су они до-
нели још из средњовековне Шпаније, у којој су тада влада-
ли, исто се тако невероватно чини оно велико пријатељство 
између царице Јелисавете и Катарине Шрат, како га писац 
приказује. Царица јесте додуше била духом узвишена жена, 
ну на дну душе ма како узвишено у жене мора по мало увек 
бити и љубоморе, па је зато такође и психолошки невероват-
но ово пријатељство тих двеју жена.
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Отпор ческога народа против бечког централизма тра-
јао је више од пo столећа, све до светског рата. Због тога у 
Бечу је омражено било све што је ческо. Ако су у Бечу неког 
прозвали Прохаска, са тим се хтело рећи, то је тврдоглави и 
глупави Пемак. Овај се израз одомаћио и у дворским круго-
вима. Ако се хтело критиковати цара и неки царев поступак, 
а гласно се дабоме није смело, онда су у тихом грдили старо-
га Прохаску. Тако су цара прво тек у најинтимнијим вишим 
круговима стално називали, ал временом тај је назив посте-
пено прешао и у ниже слојеве и постао је скоро популаран, 
па се примењивао и у случајевима, кад цар валда и не би то 
био заслужио. 

У цару jе силан био осећај дужности. Живео је и ра-
дио као неки аутомат. Устао је у четир ујутро а легао у де-
вет увече, а сваки сат је био намењен неком послу. И путо-
вао је већином ноћу, само да не би ништа од радног време-
на изгубио. Он је цео дан и то врло савесно радио и желео је 
од сваког, да се сав посвети своме послу. Па ма да je у целој 
царској породици уживао силан ауторитет, ма да су му се сви 
клањали, покоравали и бојали га се, ипак се о њему онако у 
тихом знало peћи, да није цар био би изврстан стражмештар. 
Никад није био популаран.

Писац речене књиге каже, цар је 58 година био кад је 
упозиао Катарину Шрат. To може бити да је тачно. Па ако је 
тако, онда је бог Ерос једва ту дошао до неке улоге. Неве-
роватна је еротична љубав у тако високим годинама. Па ако 
није то било, шта је онда?

Јесте ли мотрили два наша Загребчана, кад се где у све-
ту нађу? Нису живи а да не би по мало кајкавски ''поведали''. 
Тако вам је и Бечлија. Он воли свој жаргон, увек проткан са 
мало хумора. Ако са вама са странцем говори, он настоји да 
књишки говори, ако a не баш као глумац у Бургтеатру са ви-
соких котурна, ну говори ли са Бечлијом, најмилије му je да 
говори онако, као што се говори у предграђу Лерхенфелду, 
ехт бечки, непатворено. Сваки вам воли тај жаргон, па га је 
и цар волео.

Морам вам још и један нарочити тип Беча приказати. 
To вам је бечка пиљарица или фрау-Соферл како је свугде у 
Бечу зову. Она је славна са свога језика. Тешко вама да јој по-
кудите робу. Нећете се с тим закитити, што ће вам она рећи.

Цар је сваки дан предвече одлазио Катарини Шрат на 
партију виста и шољу чаја у пратњи Пара или Болфраса, јед-
нога од својих ађутаната. Катарина Шрат била је додуше глу-



Домети95

мица Бургтеатра, дакле култа немачког језика класичне чи-
стоте, али као коренита Бечлинка знала је дабоме и ориги-
нално лерхенфелдски. Тако једном у том жаргону припове-
дала је она цару за време картања следеће:

''Путовала сам јуче трамвајем. Преко пута од мене се-
дела je у куту клупе једна дама, врло елегантна, сва у сви-
ли и кадифи, намештена и лепо удешена. До ње је место 
било празно. На некој станици ушла је једна фрау-Соферл са 
путањом на леђи. Дабоме села је на празно место до те еле-
гантне даме. Она се све више увлачила у свој кут и било јој је 
очевидно нелагодно. Фрау-Соферл је који пут постранце по-
гледала пa ћe јој одједном рећи:

– Па шта би ви хтели гнедиге? Да вам дирекција трамва-
ја за ваш дрљави сексер валда једног хусарског лајтнанта по-
сади до вас!'' 

Шарм и ехт веанериш жаргон Шратове као и увек за-
нео је цара. Он је бацио карте и кажу ваљао се од смеха у су-
зама. Ту се тако он забављао сваке вечери. To је била његова 
разонода, јер он није био само цар већ и обичан човек, коме 
је мало разбибриге увек од потребе.

Кад је царица Jелисаветa умрла, кажу Шратова је била 
врло близу царске круне. Рекло се, она треба само да се ма-
ши за њом. Она је међутим била мудра жена па није то учи-
нила. Чланови царске куће били су јој за то благодарни. Зва-
ли су је тетком, а млађи су је чак и у руку љубили.

Средњи брат последњега цара Карла, надвојвода Отон, 
синовац Фрање Јосифа, служио је као млад поручник у Гра-
ду у некој коњичкој пуковнији. Једног лепог дана изјахао 
је Отон са својим младим друштвом у околину и у поврат-
ку спречио му је пут на неком раскршћу неки убоги погреб. 
Отон је разиграо свога коња, затрчао се и прескочио мртвач-
ка кола. Тај коњички бравур неке су новине чак и у слици 
приказале. Чим је за ову бруку стари цар сазнао, одмах је 
наредио, да му Отон има да дође на рапорт да се оправда. 
У великој сали чекаоница пред вратима царева кабинета са 
осталим аудијенцијашима чекао је и Отон. По рођењу при-
падало му је да он уђе први. Чим се врата за њим затворила, 
за тили час пукао je у царевом кабинету такав шамар, да се 
и у сали јасно могао чути. Можете си замислити, шта му је 
цар уз то рекао. Овај царев гест није додуше био баш царски, 
ал, био је гест човека, кога ми обични људи разумемо. He би 
валда ни ми друкче поступили.
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У избору својих сарадника није стари цар био увек 
сретне руке. Бирао их je понекад онако насумце. Још као 
мало дете цар је имао три друга, са којима се играо. Од oвих 
je био један гроф Тафе. Кад су деца навршила десет годи-
на, разишла су се пo својим студијама. После 20 – 25 го-
дина цар је посетио седиште неке своје покрајине. Међу 
претстављеним чиновницима намесништва био је и Тафе. 
Цар је свога друга одмах познао и наложио му, да му што 
пре дође у Беч. За месец-два дана Тафе је био министар, а 
нешто касније кроз неких 14 година претседник владе. Један 
од његових претходника министар Бајст рекао je oнe често 
цитиране речи: ''Ми ћемо Словене уз зид притиснути''. Та 
и пo Тафеу настављена и против Словена уперена полити-
ка поругљиво се у Бечу звала политиком вурстловања, а ту је 
политику и Тафе наставио. Главно је било, потискивати Сло-
вене само да не би до федерализма дошло, у којем би се сло-
венофилска политика морала водити.

To тврдоглаво вурстловање и словенски отпор била је 
њихова пропаст, а наша cpeћa. Тако смо ми Југословени дош-
ли до уједињења.

22

О нашем великану Николи Тесли, који је српско име са 
својим проналасцима а и у својству универзитетског профе-
сора у Њујорку прославио, често и много се у светској штам-
пи писало. Сваки његов изум служио је увек за повод, да се о 
њему пише и сваком том приликом дабоме напомињало се и 
то, да је он Србин, родом из Лике.

У последње време из американских новина прешла је у 
новине европског континента вест опет о неком новијем из-
уму Николе Тесле. Пише се, да је ту реч о неким електрич-
ним ''зрацима смрти'', који су попут грома кадри на 250 миља 
пред собом све смрвити. Тај гром има напетост од 50 мили-
она волта и према томе огромну количину енергије, која је 
целе војске, муницију, аероплане и ратне бродове кадра за 
трен ока уништити. О могућности овога рећи ће стручњаци 
своје. Једно је међутим на сваки начин сигурно. Ако је ова 
вест основана, рат је постао joш више бесмислен, него што 
је досад био.

Све ово ја нисам навео, као дa би вам са реченим хтео 
нешто ново рећи, јер сте ви ово у нашим листовима већ чи-
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тали, него сам повео говор о овом нарочито зато, што су пеш-
тански листови поводом ове вести писали и о том, да је Ни-
кола Тесла – Мађар.

Овој се појави не треба чудити. Требате знати, да је 
мађарска журналистика скроз у јеврејским рукама. Мог-
ло би се скоро рећи, да мађарске журналистике и нема, 
већ да је пештанска журналистика сва јеврејска, а само пи-
сана на мађарском језику. Кад би заишли по пештанским 
редакцијама, ви би се већ на први поглед о томе могли увери-
ти. Нашли би додуше у некој редакцији и пo неког Хришћана, 
ну тај је тамо само за показивање или како се тамо каже 
mutatónak. Ова штампа, да би позорност мађарског јавног 
мнења са ове своје особине отклонила а своју тиражу ди-
зала, храни га мађарском мегаломанијом, уверавајући га са 
дана на дан и о могућности ревизије мировних уговора. Том 
се мегаломанијом мора да ласка Мађару сваком даном при-
ликом па и поводом Теслиног изума, на тај начин, да се о 
њему најозбиљније тврди, да је он пореклом Мађар. Свима 
тим пештанским редакцајама је већ и из мађарског Лексико-
на врло добро познато, да је Никола Тесла син убоге Лике и 
да је средње школе у Хрватској учио, ну у служби мађарске 
мегаломаније то за њих није меродавно. Главно је сваком 
приликом ласкати па макар и дрским лажима.

Истина је међутим то, да је Тесла као млад инжињер 
пре својих 45 година неко време живео у Будимпешти, а ра-
дио је у електротехничком оделењу фабрике Ганз д. д. У тој 
фабрици радећи, он је изумео такозване Bogenlampe, које су 
прво на Калвиновом тргу у Пешти задивиле свет својом сил-
ном светлошћу, до тада свету непознатом. Горео је у њима у 
прва времена угљен, а Тесла је први био, који је пронашао и 
начин, да се те блештеће светиљке једном жицом пале.

Као млад министарски перовођа ја сам тада као још 
нежења са осталим колегама имао исхрану по разним гости-
оницама. Кад нам се гостионица досадила, ми смо залазили 
у приватне куће, у тако звани Auskocherei. Мој каснији паше-
ног тада рачунарски капетан пок. Ђура Стефановић становао 
је код неке породице Вашек. Колега Вашек имао је четворо 
лепе деце и вредну жену, па да би она уз оно мале мужевљеве 
платице своју децу лакше исхранила, и она је имала такав 
Auskocherei. У соби пок. Ђуре Стефановића ручавали смо 
нас четворица колега из истог министарства, a у побочној 
према нашој соби отвореној већој соби ручавало је око 20 
мерника из оближње Ганзове фабрике.
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Ово мерничко друштво говорило је само мађарски, кад 
нам је одједном упало у очи, да је друштво прешло на немач-
ки. Ал зашто? Дошао им је у друштво из Хрватске млад мер-
ник Никола Тесла, који не зна мађарски, а који је одмах од 
првог дана гласно и јасно водио реч о Bogenlampe, дабоме не-
мачки, да би га друштво разумело. Нас министарске чинов-
нике a људе сасвим друге струке, тај живи разговор, у ком је 
свака трећа-четврта реч Bogenlampe била, није интересовао, 
само сам једино ја био онај, који је желео, да се са Теслом 
упознам већ само и зато, што сам знао, да је Србин. Ну нажа-
лост нисам у том успео. Мерници су ручак пре нас почињали 
па и довршили, те ми се тако прилика за познанство увек из-
макла. Мој пашеног Ђура се није баш одушевљавао за то по-
знанство.

– Мани га – вели Ђура – ако је и Србин, мора да је нека 
усијана гдава, кад му је свака друга реч Bogenlampe и кад га 
и само његово друштво у шали Bogenlampe зове.

Е тако се ја не могу похвалити да сам знанац вели-
кога Николе Тесле, ал ето из искуства знам да он и не зна 
мађарски. Било нас је, који смо знали мађарски па нисмо би-
ли Мађари, а какав би тек то Мађар био, који и не говори 
мађарски. Ово може да тврди само она пештанска штампа, 
која мађарску мегаломанију из новчаних разлога служи.

ИДЕАЛИ ИЗ МЛАДОСТИ
Идеал из младости, из доба ђачкога. Идеал у свима осо-

бинама, и душевним и телесним. Да ли сам је познавао по-
ближе ? Да ли сам се удубио у њену психу? – Јесам. – Она ми 
је била најлепша, најмилија, најидеалнија, најсимпатичнија 
од свих женских бића. Нисам јој се смио приближити. Беше 
за мене богиња. Нисам јој прозборио тада ни речце. Али сам 
тиме више осећао. Тим више читао у њеним лепим, црним, 
паметним, сањалачким очима изразе њене племените, добре, 
честите душе. Она ми је била идеал савршенства. Идол.

Беше јој тада шеснаест година. Године када се женска 
јавља тако лепа невиношћу, тако богата лепотом. Лице јој 
покривено оном слатком маглицом коју са воћа скида први 
ветрић, a са девојачкога лица први пољубац.

Са мном беше у стану код мојих родитеља и мој најбо-
љи друг Ђока. И он је имао своју симпатију, Анку. Високу, 
витку, лепу блондину. Идеал над идеалима. Имао је леп, со-
норан глас, баритон. Непрестано је певушио и у друштву, и 
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у самоћи песме: ''Анчице мила, мили рају мој'' и ''Око вра-
та крст од злата Анка има на прсима''. Ашиковао је силно. 
Осећаји му беху на кулминацији.

Сећам се живо. Једне недеље после подне беху обе у 
посети код моје сестре. Сестра као позове обојицу из наше 
ђачке собе у собу за пријем. Ђока уђе, a ја кад угледах њу, 
вратих се. Побегао сам срамно. Волио сам је силно. Па ипак 
не хтедох јој се приближити. Зашто? Испитивао сам себе, 
тражио разлога. Пребацивао сам себи да сам кукавица. Ка-
кав кукавица? Жртвовао бих и живот за њу. Јест, али си ипак 
несмелица према њој. Љутио сам се на самог себе.

Ђока је ушао у њихово друштво. To ме је још више љу-
тило. Али сам се доцније ипак донекле утешио. Беше истина 
у друштву њихову, али је поцрвенео до врх ушију и није знао 
да проговори – ама ни речце. Дакле исти симптоми.

Ово нам беше једина прилика за састанак. И не знадос-
мо је искористити. Свакако зато што је била једина. По-јам 
састанака не беше тада толико познат. Корзе не беху уоби-
чајене. Домаћа дисциплина строга. На улици се нису могле 
виђати. Тек у месец-два дана једанпут, када су ишле што да 
пазаре. Школа, наша заједничка школа беше нам једино ме-
сто за састанке. Али и та беше за нас светиња. Било је тада 
више стида и код мушких. Тајили смо своје осећаје. Тек кра-
домице погледасмо у своју симпатију и измењали погле-
де. Погледе пуних израза и значења. Погледе чисте, невине 
љубави. Без задњих мисли и еротизма. Какав еротизам? Та 
ове су наши идеали. Надземаљска бића. Богиње. Вређао нас 
је и помисао на еротизам. To беше у правом смислу идеал-
на љубав. Уздржавање од свега тога. Можда је то био узрок 
нашем кукавичлуку? – И данас нам је загонетно, мистично.

У таковом односу, идеализму и сањаријама пролазила 
је година за годином. Дошло је и време растанку. Али рас-
танку за навек. Беше то тежак растанак. У животу најтежа, 
прва реч коју јој дотле изустих беше: ''Збогом''.

Уобичајен је био већ и тада ''говор цвећа''. Али наш го-
вор, ''говор очиjу'' беше пeснички изразитији. Цвеће је немо, 
али очи казују много више, можда више него и уста, језик. 
Очи казују истину. Оне су огледало душе. А језик? – Постоји 
– како знамо – један монашки ред, који се заветовао да ћути 
и који не говори. Више се може посветити у мислима своме 
идеалу. Богу.

Растадосмо се. Нисам ју више виђао. Судбина нас je 
одвела y два разна правца, да служимо своме народу. Али 
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је остао идеал. Идеал мога живота. Идеал савршенсгва. Те-
жио бих у своме животу, у раду да будем достојан мога иде-
ала, да му се приближим. Тај идеал ми је дао снаге и полета 
за рад. Тај идеал ме води и данас у доба одвратног индиви-
дуализма и егоизма.

А када сам се занео мислима о своме идеалу ћутао сам. 
Нисам говорио. Био сам досљедан. И ћутање ми постаде 
светиња. 

Идеалисао сам и даље. Без идеала човек ниje човек. У 
том идеализму пролазиле су године, па и деценије.

Једног лепог пролетњега дана тако задубљен у мисли-
ма пролазећи улицом, пред црквом угледах једну групу дама 
и господе мога доба. Из те групе засветлуцаше два црна ока, 
као метеори. Намах их познах. To су оне исте очи. Очи које 
успављују и очи које буде. То је она. Приступим. Она проша-
пута; ''Моја мала симпатија''. – Отеше ми се са уста речи: ''А 
мој велики идеал''. Прва изјава у животу.

Тога дана беше састанак, који је заказан у доба наше 
младости и растанка. Растадосмо се млади, пуни живота, 
идеала и полета. A онда после три деценије? – Зуб времена 
видео се на свима. Само она беше она иста. Можда само у 
мојим очима. Разумљиво. Идеал се не мења. Он остаје исти, 
иначе не би био идеал. – Рекао сам joj то, она ме није разу-
мела. Или ме је разумела криво. Да сам можда као некада не-
знабошци створио од ње себи идол, кип. He. – Она ми је жив 
идол.

Одрешио нам се језик. Причали смо много, да надокна-
димо све оно што смо пропустили у младости. Али када се 
растадосмо, и опет наста ћутање, тајац. Тако то мора да буде.

Међу друговима беше и наш Ђока. Heвесео и нераспо-
ложен. Разумели смо га. Није ту Анка. За утеху обећасмо му 
да ћемо је посетити о конгресу у Београду, где је живела као 
богата удовица.

Сликали смо се. Беше то лепа колективна слика. И на 
слици је најлепша. ''Она иста'', као на слици из младости. На 
полеђини слике записах јој речи нашег песника:

''Све је прошло што ми се милило,
Мојих дана приспело је вече,
Чини ми се у сну ми се снило,
Сан је био – ал и сан протече...''
И овај други растанак беше тужан. Старији смо. Хоћемо 

ли се још једном видети у животу?
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Те исте године одржан је конгрес у Београду. Одржа-
ли смо реч. Били смо сви на окупу. Тога дана после подне 
одосмо сви скупа у посету. Анка нас је дочекала при улазу, 
на доксату. Појава импозантна. Ђока изненађено прошапута: 

– Она иста. – Одиста она иста. Није се променила. Бар 
не у његовим очима. Помислих: ''Иста мета, исто одстојање''.  
Примила нас је веома сусретљиво, љубазно, другарски. Пуна 
радости, што се после толико година и опет састала с нама.

Уђосмо у њен леп, отмен апартман, који jе у пуној хар-
монији са њеном импозантном појавом.

Пријем српски. Црна кава и разне ђаконије. Бесмо сви 
раздрагани и весели. Причају се доживљаји, анегдоте из 
младости. Живо ћеретање и громки смех. Само Ђока седи 
и ћути, а поцрвевео до врх ушију. Погледа у њу крадомице 
као некад.

Анка га запита: 
– Госводине Ђоко, како се зове Ваша госпођа?
Ђока чисто зачуђен, увређен тим питањем одговори: 
– А како друкче него Анка.
Тај одтовор изазва још већу веселост.
И опет растанак до састанка – можда на оном другом 

свету. Да ли ће она и тамо бити ''она иста''?
На улици га запитах:
– Шта би с тобом Ђоко?
– Оно што и пре тридесет година. – одговори још увек 

онако збуњен.

23

О Гизловима послао ми је један мој пријатељ исе-
чак из неких београдских новина. Подвучени ретци су ме 
оријентисали, шта ми је тај мој пријатељ ставио у задаћу. 
Чланак са натписом ''Разговор са удовицама славних дипло-
мата'' написао је новинар у облику неког интервјуа са гђом 
Александром уд. Николе Хартвига која је г. 1914. на нашем 
двору у својству царског министра руски посланик био и са 
гђом Маријом уд. Молована Миловановића, нашег дипло-
мате и негдашњег председника српске владе. У разговору 
са новинарем гђа Хартвиг је рекла, да је познавала аустро-
-угарског посланика барона Гизла као и гђу Гизл, која да је 
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била велика Немица, мада је Српкиња негде из Срема.
Да бих указао, од куда ова заблуда потиче, морам вам 

изложити један део родослова породице Маширевић.
Пре свега морам вам рећи, нас је Маширевића овде у 

Сомбору преко 300 душа. Сомборски салаши Билић, Ран-
чево и Обзир пуни су самих Маширевића. Билић и Обзир 
имају четвороразредну школу, a у њој су ђаци сами мали 
Маширевићи. Разродили смо се сасвим, а само се назива-
мо фамилијашима. Црногорска племена Кучи, Васојевићи, 
Паштровићи итд. једва да су многобројнији од нашега пле-
мена.

Они Маширевићи који су већ свршетком XVIII и почет-
ком XIX столећа овде у вароши живели, рачвају се у две по-
родичне гране. Једна је деда-Аврамова, а друга је наша деда- 
-Мишицина. Аврам и Мишица били су браћа, а ваљда и браћа 
од стрица, а живели су у првој половини прошлога века. Ав-
рам је имао седморо деце, наиме : Тошу, Лазу, Саву (потоњег 
патријарха Самуила), Перу, Ђоку, Анку и Љубомира. Тоши-
на деца су била: Самко (прозван од нас чика-Самко), Емка, 
Јулчика, Ђурица и Марија. Чика-Самко је имао четворо деце: 
Мару удову Сич, Федора аустро-угарског генерала у миру 
и Косту (прозваног Костику) сад посланика и опун. мини-
стра Мађарске у Берлину. Од Тошине деце Марија (прозвана 
тетка-Марија) била је удата за ауст.-уг. фелдмаршала баро-
на Давида пореклом Чеха, који је своју каријеру завршио као 
царски намесник Далмације у Задру. Тетка-Марија била вам 
је старија ал увек шармантна дама. Говорила је радо српски, 
увек живо, понекад духовито и шаљиво без ироније. Давидо-
ви су имали јединицу кћер, чије име нисам никад чуо, a са 
којом се у животу никад нисам срео, а била је удата за баро-
ном Владимиром Гизлом ауст.-уг. коњичким генералом, који 
је неко време на Цетињу а потом у Београду ауст.-уг. посла-
ник био. Васпитана у аустријском заводу за женску децу ви-
ших официра у Херналсу крај Беча млада, баронеса није ни-
кад ни имала прилике чути српску реч и била је увек далеко 
од Војводине и свега, што је наше. Њој је дакле отац био Чех, 
а само јој је мати била Српкиња.

Од деда Аврамових потомака међу знаменитије људе 
свога времена спадали су без сумње пок. патријарх Саму-
ило, затим његов брат Љубомир градоначелник града Сом-
бора (прозван чика-Љуба) а патријархов синовац, Самко 
Маширевић куријални судија и постављени члан мађарског 
магнатског дома.
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Са особом пок. патријарха нарочито у својству прет-
седника патроната новосадске гимназије много се бави г. др. 
Јован Савковић у својој г. 1928 издатој књизи ''Милетићева 
народна странка и српска новосадска гимназија''. По теме-
љитом раду г. Савковића судећи, пок. патријарх Самуило ни-
је био човек баш високога духа. Изгледа да он није био све-
стан свог високог положаја, који историји припада. Изгледа 
да се он није био кадар дићи до сазнања, да ће ето историја 
записати све оно, што он на том свом високом положају ре-
као или учинио био буде. Прочитавши ову и иначе интере-
сантну књигу, нисам могао доста да се начудим, колико се 
слаже г. Савковић и наша породична традиција, очувана о 
пок. патријарху у некојим анегдотама.

Други од угледнијих деда Аврамових потомака био је 
чика-Самко. Он је био не само човек високога положаја, већ 
и врло имућан. Он је наиме не само једини патријархов на-
следник био, већ му је и жена, из породице земунских Хари-
ша, веома богата била. У Пешти, у унутарњем граду, блок од 
четири велике троспратне палате са сопственом улицом, још 
и данас називан Хариш-базаром, својина је чика-Самкове ре-
чене деце.

О чика-Љуби брату патријарховом вреди да се запише, 
да је био редак поштењак, непојмљив у данашњим себичним 
данима. Он је био патријархов управник добара, а кад се по 
смрти патријарховој вратио из Даља на своје градоначелнич-
ко место, имао је више дуга него кад је онамо пошао, оста-
вивши за собом своја два тада још малолетна сина Петра и 
пок. Бранислава у оскудици.

(Крај)
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васо милинчевић

сарадња лазе костића у ''младој 
србадији'' (1870–1872)

У Новом Саду је (од 15. до 18. августа 1866) била одржана 
скупштина представника и чланова шеснаест омладинских – 
ђачких и певачкких дружина из Војводине и Србије, али и из 
Пеште и Беча, на којој је основана јединствена организација 
српске омладине – Уједињена омладина српска. Назив и име 
организацији дао је Лаза Костић, који je већ 1863. године ис-
певао песму под насловом ''Омладина''. Он је, касније, пред-
лагао да се и лист У. о. с. зове ''Омладина'', али предлог није 
био прихваћен.

Више покрет него организација, У.о.с. био је значајан 
политички и културни чинилац у Србији и Војводини посеб-
но, шездесетих година 19. века. Она је окупила у својим ре-
довима све напредне снаге оновременог српског друштва и 
постала симбол буђења целе нације. Бити омладинац значи-
ло је стајати на напрeдним позицијама у друштву и поли-
тици онога доба, а не само по годинама припадати младој 
генерацији.

У.о.с. тежила je ''одгајању свести о заједничкој славној 
прошлости, утврђењу братске заједнице у љубави општега 
добра, развитка човечанских врлина, осветљењу народног 
образа, свеколиком напретку Срба, све на основу, a с помоћу 
наука''.

Поред ових задатака записаних у програму, од почет-
ка су дошле до изражаја политичке тежње Омладине, које 
су подразумевале рушење турске власти на Балкану и бор-
бу за национална, демократска и политичка права не само 
српскога народа него и осталих јужнословенских народа 
под влашћу Аустро-Угарске, управо тада створене као двој-
не монархије... Омладина је такође водила и подстицала од-
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лучну борбу против конзервативних, црквених и светов-
них снага у српском друштву, у Војводини и Србији. Зато 
су власти како у Аустро-Угарској, тако и у Србији, ометале 
и забрањивале и 1872. године коначно и забраниле рад овог 
покрета.

У.о.с. није била јединствен већ сложен и многостран 
покрет. Он je у себи садржавао често и супротне и противу- 
речне групације и зато у омладинским редовима убрзо до-
лази до поларизације и сукоба схватања и тежњи, али су 
заједничке омладинске скуштине и публикације око којих 
су се окупљале све струје ипак држале омладину на оку- 
пу. Најизразитије струје у крилу Омладине биле су грађан-
ско-либерална на челу са Владимиром Јовановићем и рево-
луционарно-демократска, чији је предводник био Светозар 
Марковић, док је духовни вођа покрета у целини био Свето-
зар Милетић.

Полемике између ових струја вођене су на омладин-
ским скупштинама и у штампи. Омладина је сматрала као 
своје листове и часописе: ''Србију'' и ''Вилу'' у Београду, ''За-
ставу'' и ''Матицу'' у Новом Саду, али су припадници У.о.с. 
сарађивали и у другим часописима, нарочито у ''Даници'', 
која je у почетку (1860-63) била типичан омладински часо-
пис по сарадницима и идејама. Одмах по оснивању Омла-
дине, покренута је ''Омладинска заједница'' као ''орган умно-
га и скупштинскога рада'', и ''Омладински календар'', као 
''књига за народ потребна''. Како je у овим гласилима мало 
остајало простора за књижевне и научне прилоге, то У.о.с. 
оснива свој орган ''Млада Србадија'', с поднасловом ''Лист 
У.о.с за књижевност и науку''. (У току кратког излажења, још 
два пута је мењан поднаслов. Од броја 1-15. 1871. поднаслов 
је ''лист за науку, уметност и јавни и друштвени живот'', a од 
броја 17. 1871. до краја излажења 25. XI 1872. ''лист за поуку, 
уметност и друштвени живот''.

''Млада Србадија'' је окупила изузетно широк круг са-
радника међу најзнатнијим писцима и јавним радницима. У 
листу су дошли до изражаја и либерални и социјалистички 
правац у политици (мада се Светозар Марковић убрзо јавно 
дистанцирао од програма листа), као и романтичарски и 
реалистички правац у књижевности. Марковић и његови 
истомишљеници тражили су веће ангажовање листа и Ује-
дињене омладине на социјалним и револуционарним зада-
цима.

Иако првенствено политичка организација, У.о.с. афир-
мисала се веома снажно у свим областима духовног живо-
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та, посебно у књижевности. ''Из Омладине је изашла сва 
наша романтична књижевност шездесетих година'', навео 
је Скерлић. И заиста, готово сви оновремени српски пис-
ци: Змај, Костић, Јакшић, Каћански, Ј. Грчић Миленко, Ст. 
Новаковић, Трифковић и други били су активни чланови 
Омладине. И књижевно ствралаштво, посредно и непосред-
но, било је везано вишеструким нитима за идеје У.о.с. Те-
матски, писци се надахњују националном прошлошћу, а на-
родну поезију уздижу до националног јеванђеља – пре свих 
и више од свих Лаза Костић. Прихватају народни, Вуков 
језик и залажу се за стварање ''националне'' културе засно-
ване на подлози народног стваралаштва, сматрајући то за-
логом за одбрану националног бића од туђинских утицаја. У 
томе је било и различитих претеривања, па и декларативног 
негирања ''труле'' западне културе. У стварности, међутим, 
управо Уједињена омладина афирмише и прихвата плодове 
страних култура од општечовечанске вредности (Шекспир и 
други), сматрајући по формулацији Лазе Костића да ''про-
света страних народа само онда користи и облагорођава кад 
је мањи и млађи народ прими путем својих завода и своје  
књижевности''.

''Млада Србадија'' прве године излазила је у Новом 
Саду, месечно, а уредник је био Антоније-Тона Хаџић, та-
дашњи секретар Матице српске и уредник њеног ''Летопи-
са''. Од 1871. године до краја излажења (лист је угашен 25. 
новембра 1872), ''Млада Србадија'' преселила се у Београд, а 
уредник је био песник Милан Кујунџић Абердар. (У другој 
години излажења лист је излазио три пута месечно.)

Омладинско доба у српској књижевности остало је у 
свести, преко одређене литературе, као изузетно распевана 
епоха, када је безмало сваки ђак певао песме и објављивао 
их у оновременим релативно бројним књижевним листови-
ма и часописима.

Легенда о изузетној распеваности ове епохе може да 
се веже само за први њен период, док је пред крај шездесе-
тих и почетком седамдесетих година стање знатно друкчије. 
Поезију су заменили други књижевни жанрови, приповетка 
и новела, и посебно чланци о природним наукама, привред-
ном животу и други прилози (оригинални и преведени) та-
козваног реалног правца.

Занимљиво је, на пример, да је у целом првом годишту 
''Младе Србадије'' за 1870. годину у свих девет бројева (лист 
је покренут априла те године), који обухватају 440 страница 
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формата 28 x 21, објављено само осам песама, и то од четири 
аутора, укључујући и преведене песме. Одмах да кажем да од 
тих осам песама четири потичу из пера Лазе Костића, и он је 
несумњиво главни песник ''Младе Србадије''. Додајмо да је 
раније у појединачном броју ''Данице'' или ''Матице'', такође 
омладинских органа, објављивано више песама него у це-
лом годишту ''Младе Србадије''. Колика је промена настала у 
пет-шест година нека покаже следеће поређење: ''Даница'' за 
1864. (годиште није посебно бирано) објавила је тачно 130 
песама од тридесет песника. Овде  убрајамо и једну народну 
песму којој је назначен аутор – гуслар! Узгред да напоменемо 
да су и ова четири песника из ''Младе Србадије'' за 1870. го-
дину претходно редовно сарађивали у ''Даници'', па и назна-
чене 1864. године. Очигледно је да је ''Млада Србадија'' као 
омладинско гласило најављивала време осетне осеке лири-
ке у српској књижевности и промене ''певања и мишљења''. 
Уместо песама, сад су више на цени новеле и приповетке. 
Чак их је бројчано – десет, било више објављивано у назна-
ченом броју ''Младе Србадије'' него песама. Уредништво ли-
ста или тачније Омладински одбор (који је водио политику 
часописа) били су знатно предусретљивији према прозаис-
тима, не водећи рачуна о уметничкој вредности прилога. Да 
је то тачно, показује чињеница да ниједан од прозних ориги-
налних прилога није надживео своје време, а њихови аутори, 
изузев Владимира Ђорђевића и Љубен Каравелова, остали 
су анонимни у књижевности. Не репрезентују чак ни своје 
доба.

Друга је ствар с поетским прилозима. Ако се изузме 
симпатична песмица Исидора Ћирића, послата из пештанске 
''Преоднице'': ''Цвеће се свађа'', осталих седам песама наджи-
веле су своје време. С обзиром на ауторе песама, то је сас-
вим разумљиво, јер уз Лазу Костића ту су још Ј. Јовановић 
Змај и Ј. Грчић Миленко. Змај је објавио баладу ''Крв и сузе'', 
ређе прештампавану, можда и због релативне дужине (песма 
има 238 стихова), али прави разлог што је ова Змајева балада 
мало позната је пригодност предмета који опева – инспири-
сана је тада актуелним француско-пруским ратом. Вероват-
но је ову песму, у којој се песник обара на Наполеона III као 
''гују човечјег рода'' да би се на крају баладе вратио домаћој 
стварности, ''жалосној раји'' и ''турским анџарима'', потисну-
ла уметнички успелија песма ''На гробу стрељаних комуна-
ра''. Иначе, песму ''Крв и сузе'' Змај завршава: ''О ноћи, ноћи 
– Оћеш ли проћи?''
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Две песме Ј. Грчића Миленка које затварају поетски 
круг у часопису, одударају од убојница и будница. ''Бадњи 
дан у туђини'' је тужаљка за завичајем, а ''Сирота девојка''  
алегоријска је песма о српској поезији (у напомени је да је 
посвећена српским песницима).

Од четири Костићеве песме три су оригиналне, а једна 
преведена, али све су на неки начин ''пригоднице'', да упо-
требимо Костићев термин. ''Јадрански Прометеј'', можда 
најснажнија Костићева песма родољубиве инспирације, ис-
певана је поводом Кривошијског устанка у Боки 1869. Песма 
''Паризу'' (у поднаслову: 1867-1870) несумњиво је настала, 
као и Змајева, као одјек Француско-пруског рата (Трифковић 
је, да подсетимо, одјек Француско-пруског рата у нашој сре-
дини дао комедиографски). Уз Костићеву песму ''Светкови-
на'' Уредништво листа дало је следећу напомену: ''Ову ће 
песму певати Српско новосадско певачко друштво на бесе-
ди, која ће бити приликом пете скупштине Уједињене омла-
дине српске''.

Та песмица од 20 стихова пригодница је и по постанку 
и по садржини. У њој се срећемо с Костићем који се ни по 
песничким реквизитима, нити по начину њихове употребе, 
не издваја из корпуса омладинске поезије. Ту је коло, вила, 
стара свађа, то јест народна неслога, и уобичајено омладин-
ско србовање с вером у бољу будућност која је на помолу, 
како сугерише последња строфа:

''Видите ли стари сан
Ваши' прадедова?
Омладину, млади дан
Јаву њини' снова?!
Сан је прошо, прође ноћ
Омладинској јави.''

Ову песму Костић није касније унео у своју репрезен-
тативну збирку из 1909, сматрајући је очито као данак вре-
мену у којем је настала.

Четврта Костићева песма је превод ''Марсељезе'', одно-
сно, ''Марсељанке'' како је Костић назначио у наслову. Чини 
се да је Костић превео (препевао?) познату револуционар-
ну песму на подстицај Омладинског одбора, односно Уред-
ништва листа, које даје испред песме на пуне две страни-
це информативан текст ''Како је постала 'Марсељеза'''. Уред-
ништво се нада да ''Читаоци наши неће замерити што ћемо 
им овде поновити нешто о постанку ''Марсељезе'', ове народ-
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не убојне песме Француске... када је опет ускрсла република 
Француска и када се опет хори Марсељеза'' од једног краја 
Француске до другог...''

У овом пригодном тексту дају се и биографски подаци 
о аутору ''Песме Рајнске војске'', Руже де Лилу (1760-1836) 
и полетним речима се описује његово родољубље и двојаки 
дар – песнички и свирачки:

''Скоро ван себе појури уз степене у своју скровиту 
собицу! Нагло отвори гласовир. Прсти му као у грозници 
појуре по дршцима. Бурни акорди просукте из силовито уз-
дрманих жица. Звуцима се придружише речи... Руже де Лил 
певаше и свираше наизменце. Час беше мелодија извор за 
текст, а час опет ствараше машта његова прво мисао па онда 
гласове пратиоце. – Све му дође као неко више 'откровеније'; 
марсељеза беше готова, а песник јој не беше ни пера умо-
чио!''  

Биће да је овај текст преузет из неког страног гла-
сила, с осећањем дужности да се искажу симпатије пре-
ма Француској и према републиканској идеји. Уредништво 
се пита ''Да ли ће садашњи републиканци француски бити 
достојни пријемници својих великих предака од год. 1792? 
To ће показати време, и то скорашње време, наставља се у 
коментару, које ће решити судбом фанцуског народа, у ком је 
могла 'Марсељеза' понићи.''

Костић je прeвео свих сeдам строфа познате корачни-
це – укупно 77 стихова. Навешћемо прву и последњу строфу:

1. 
''Ајдемо децо родовине, 
Славе је наше сван'о дан, 
Диже се на нас робовине 
Крвави барјак завитлан. 
Чујете л' како на бојишту 
У дивљем бесу риче звер, 
Подавиће вам сина, ћер; 
Другаре ваше, браћу ишту! 
За мач, браћо, за мач!... У ред, у бојни ред! 
Напред, напред,
Нек скотска крв залива сваки гред!
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7.
Милино света домовине,
Оснажи осветнички бој,
А ко за тебе радо гине,
Слободо драга, уза њ стој!
Нек дође нама под заставу 
Победа на твој подвиг драг; 
Нек издишући види враг 
И понос твој и нашу славу!''
(долази рефрен)

Остаје да позванији, прави познаваоци и француског 
језика дају свој суд о овом Костићевом преводу. Чини се да 
сам Костић није био сасвим задовољан својим преводом- 
-препевом. У завештајној збирци 1909. године Костић je у 
преводу дао неке ситније измене, пa први стих гласи: ''Хај-
демо децо рода мога'', док је и трећи стих измењен и гла-
си: ''На нас је цара робовскога'' – што је прецизније и јасније 
формулисано.

Занимљива је и значајна (више као докуменат о време-
ну него као поетско остварење) и песма ''Паризу 1867 –1870'', 
са различитим реминисценцијама и асоцијацијама, инспи-
рисана, разумљиво, актуелним догађајима – Француско-  
-пруског рата и Париске комуне. Песма ''Паризу 1867 – 1870'' 
објављена je у броју 7 од 15. октобра 1870.

Иначе, у истом броју у ком је објављена песма о Пари-
зу, дат је проглас Омладинског одбора Грађанима У.о.с. по-
водом ''Младе Србадије'', да је помажу, итд, потписан од др 
Лазе Костића као председника Омладинског одбора и Мише 
Димитријевића као тајника.

Преласком ''Младе Србадије'' у Београд, Костић више 
није сарађивао у листу...

Несумњиво да je по књижевној вредности најзначајни-
ји Костићев прилог у ''Младој Србадији'' поема ''Јадрански 
Прометеј''. Сматрам да је она као родољубива поема нај-
вредније остварење у целокупној ''Младој Србадији'' и једно 
од врхунских Костићевих дела. Стога смо јој посветити 
раније посебну пажњу у интерпретацији, која је објављена у 
часопису ''Књижевна историја'' и у књизи ''Творци и тумачи'' 
која је објављена 1984.

Костић је већ 1863. године објавио поему ''Прометеј'' 
имајући на уму Хесиодов мит о Прометеју и Есхиловог 
''Окованог Прометеја'', с тим што је, како је утврдио хеле-
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нист Мирон Флашар, изоставио све што његовом тумачењу 
не иде у прилог – ''да је Прометеј првобитно етички потпу-
но индиферентан лик, спадало, домишљан и варалица, и да 
му је високо морално достојанство дао тек Есхил, градећи од 
њега човековог заштитника и борца против тираније богова''. 
Али Костић се није држао доследно ни Есхила. На пример, 
Есхилов Прометеј јадикује, жали се на судбину и мучење, 
Костићев се смеје. (Костић је оставио код њега, чини се,  ону 
црту ''спадала'' о којој говори Флашар.)
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миливој ненин

фрушка гора у преписци
илариона руварца

Кључне речи: Фрушка гора, преписка, Гргетег, Крушедол, 
манастир, тишина, шума, поглед.
Сажетак: У овом раду пратимо присуство Фрушке горе у 
преписци Илариона Руварца.

Путовати по Фрушкој гори значило је најпре посети-
ти њене најчувеније манастире: Крушедол, Хопово, Гргетег... 
Наравно да боју тим манастирима поред културно-историјске 
прошлости дају и места на којима су ти манастири саграђени 
(далеко од главних путева, у чистој природи); али, често 
специфичну боју тим манастирима дају њихове старешине... 
(Ако манастир има и сталног госта, као што је у једном пери-
оду имао Крушедол, онда је још интересантнији за посетио-
це.) Али, посебна прича, готово знаменитост Фрушке горе, и 
сигурно један од најславнијих старешина јесте архимандрит 
манастира Гргетег.

О слави коју је Иларион Руварац – јер он је тај старе-
шина – уживао у последње две деценије XIX века сведочи 
нам, између осталог, и један занимљив путопис. Наслов тог 
путописа (у поднаслову стоји: ''козерије и биљешке с пута'') 
гласи: ''Десетак дана у Фрушкој гори'' и објављен је у настав-
цима у сарајевској Нади – почевши од 20. августа (1. сеп-
тембра) 1896. па све до 3. октобра (15. октобра) 1896. годи-
не. (Појавила су се четири наставка: 17, 18, 19. и 20. број.) 
Писац тог путописа је човек рођен у овим нашим крајевима, 
кога је живот одвукао на другу страну – а који сад, пак, до-
води своју децу у завичај: да им покаже домовину њиховог 
''баба''.

Писац је, да откријемо и његово име, Иван Васин По-
повић, који са синовима долази у ''равну Бачку и кићени 
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Срем''. Прва станица им је манастир Крушедол и ту су се 
задржали читаве две недеље. Посећује Иван Васин Поповић 
Гаврила Змејановића, пријатеља и кума, који је тада на челу 
манастира Крушедол. (Деца Ивана Васина Поповића, а 
и он са њима, Гаврила Змејановића ће звати ''чика-попа''.) 
У исцрпном опису манастира смењују се прошлост и 
садашњост. Оно што је нама интересантно и чему ћемо се 
касније вратити, јесте да тада у манастиру борави и Лаза 
Костић ''забављен разним својим књижевничким радови-
ма''. (Пописаће Иван Васин Поповић шта све тада ради Лаза 
Костић, а признаће и да је сметао Костићу у послу. Но, неко-
лико година касније помоћи ће Костићу. Кад буде писао своју 
чувену Књигу о Змају, Костић ће – кад не буде знао неку тур-
ску реч – у помоћ позвати Ивана Васина Поповића – који је 
тада живео у Сарајеву).

Описао је наш путописац и један посебан дан у ма-
настиру. Наиме, манастир је, поводом имендана Гаврила 
Змејановића, посетио и патријарх Георгије Бранковић. Али, 
као да се управо тога дана појавио и важнији гост – као зна-
менитост Фрушке горе. Цитирам тај део из путописа:

''Таман се св. патријарх удобно смјестио у шумици и 
око њега груписало друштво, у томе се зачу глас: Ево га!

Чика-попа поскочи на ноге госту у сусрет, па поведе и 
мене, да ме упозна с њим. Обојица приступисмо руци иза-
браном епископу, но по вољи његовој још и сад гргетешком 
настојатељу и архимандриту, првом српском хисторичару 
Илариону Руварцу''.1

Упознавање је прошло безболно, јер је Иван Васин 
Поповић још као дете упознао и добро запамтио Иларионо-
вог брата, Косту Руварца.

Зажалио је тог тренутка Иван Васин Поповић што није 
сликар. Јер, пред њим су били, како он каже, први човек 
његовог малог народа, потом први научењак, најдаровитији 
песник и естетичар. ''Ех, пуста срећо, што нијесам сликар 
или цртач, што нијесам барем аматер-фотограф, да снимим 
ову лијепу групу својој дјеци за спомен!''

То друштво је седело до пред ручак у пријатном разгово-
ру, ''а рајски расположени архимандрит Руварац, забављаше 
друштво својом шалом и задиркивањем млађих, чему се и 
патријарх слатко смијао''.2

1 Сви наводи су из поменутог текста Ивана Васина Поповића, бр. 18, стр. 
354.

2 Видети претходну белешку.
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И после ручка, уз неко тајанствено, старо карловачко 
вино, уз цигару и мрку кахву ''развеза одобровољени Рува-
рац пуну врећу својега неисцрпног вица и хумора, па нас по-
некад у заносу пушташе, да мрве зирнемо и у дубинске ду-
бине његовог хисторичког знања''.

Иван Васин Поповић је први пут био у Руварчевом 
друштву, па је ''са насладом пратио сваку ријеч, сваку позу 
овог живахног, необично занимљивог старца. Та одавно сам 
слушао био о њему толике приче, толике карактеристичне 
епизоде из његовог опћења са разним живијем душама, који 
га само буне и љуте, више него они мртви у његовој обилној 
библиотеци. Па што ме најпријатније изненади овом прили-
ком, то је што се увјерих, да у грудима овог великог учењака, 
овог нервозног и самосвојног старца крај свега сарказма, и 
то доста опора, ипак куца управо – голубије срце добричине; 
да у њима пламти јака ватра патриоте свога народа, и вели-
ког поборника своје цркве и олтара божијег. Тешко оном ис-
пред његова вица и критике, ко га такне у тај његов живац!

Тога дана у Крушедолу нећу никад заборавити. Он ми 
је надокнадио што сам пропустио, кад сам једнога дана са 
чика-попом пошао био да походим Руварца на дому, у мана-
стиру Гргетегу, али га нијесам дома нашао.''

Описаће Иван Васин Поповић и пут до Гргетега – тек 
неколико километара, односно пола сата на колима. Али, 
описаће нам и манастир Гргетег, али још више положај ма-
настира... (Постаје нам јасније и због чега су многи гости 
желели да посете Гргетег; али нам постаје и јасно због чега 
Иларион није желео да напусти Гргетег.) Том опису околине 
Гргетега вратићемо се при крају текста. Сада нам остаје само 
да видимо где се налазио Иларион Руварац у тренутку док су 
га гости узалудно тражили.

Иван Васин Поповић каже да је лупа зидара, који су ре-
новирали манастир, отерала Илариона Руварца у Јазак. (Кад 
путописац хоће да каже да је Иларион отишао на кратко у 
Јазак, онда каже, отишао је ''мрве'' у Јазак.)

У Иларионовој соби могли су затећи само празан сто 
– без иједне хартије – и закључану библиотеку. (Увек ју је 
закључавао када је ишао негде на пут.)

Зачуђен је Иван Васин Поповић и изгледом манастир-
ске трпезарије. (А чуди се, данас, и писац ових редака!) На 
зиду је била и слика Германа Анђелића – истог оног Герма-
на Анђелића који је као патријарх протерао Илариона Рувар-
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ца из карловачког двора и укинуо му све функције... (Узгред, 
Иларион Руварац је у Карловцима био и ректор Богословије.) 
Али, Герман Анђелић је, пре Илариона Руварца, био и архи-
мандрит манастира Гргетег, али и српски патријарх, па му се 
отуда нашла слика на зиду.

Али, вратимо се Илариону Руварцу. Код кога је ишао 
у Јазак? Сачувана (и објављена!) Иларионова преписка нам 
то открива. Ишао је код игумана Саве Орловића.3 Обојица су 
била родом из Митровице; али, што је важније, и један и дру-
ги су дошли као млади људи у карловачки патријаршијски 
двор: Иларион као дворски капелан, а Сава као дворски ка-
пелан и економ. Ту су провели заједно, како то пише један 
други Иларион (горњокарловачки), ''око два десетка година''. 
За то време умрла су три патријарха (Рајачић, Маширевић, 
Ивачковић) и дошао је четврти, већ поменути Герман Анђе-
лић, који их је обојицу прогнао из Сремских Карловаца.

Објављена су само Иларионова писма Сави Орловићу. 
А у тим писмима се о Фрушкој гори – не пише! Јер, обојица 
су у Фрушкој гори. Али, интересантна су нам та писма по 
много чему другом. Наиме, број Руварчевих пријатеља није 
био толико мали, као што то наводе неки истраживачи.4 Уз 
Саву Орловића, на пример, ту је и професор Барусковић. Није 
тешко открити да је у питању Глигорије Барусковић (1841– 
1927), који је био прво професор у Новом Саду, а после, све 
до пензије у Сремским Карловцима... Професор Барусковић 
нам је овде важан као још један пријатељ Илариона Руварца. 
А тих пријатеља је било уистину много. (Не може се посма-
трати само последњи период из живота Илариона Руварца 
– када је болестан и када му је до присуства људи мање ста-
ло...) Иларион је живео у Гргетегу; од Гргетега је направио 
центар свог света – водио је обимну кореспонденцију – и био 
зачуђујуће обавештен о ономе шта се догађа ван манастира.

3 Писма архимандрита Илариона Руварца игуману Сави Орловићу објав-
љена су у Духовној стражи, а за штампу их је приредио Иларион Зе-
ремски, епископ горњокарловачки 1930. године. Та писма су се касније 
појавила у посебном сепарату, а манастир Гргетег их је поново објавио 
2005. године ''поводом сто година од упокојења архимандрита Иларио-
на Руварца''. 

4 Душан Н. Петровић, ректор Карловачке богословије, пише да је Иларион 
Руварац био прави пустињак: ''Мало је имао људи са којима је друговао 
(јер није имао времена за ту врсту 'разоноде')''. Душан Петровић то пише 
у кратком предговору поменутој књизи Писма архимандрита Илариона 
Руварца игумани Сави Орловићу. Наслов тог предговора гласи: ''У спо-
мен архимандрита Илариона Руварца настојатеља гргетешког''. Стра-
нице нису обележене.
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Али Фрушку гору Иларион Руварац у писмима једва да 
и помиње. Да на врху или пак на дну писама не пише ''Грге-
тег'', читаоци не би могли знати где се он тада налази. Тач-
ка на којој се налази не описује се. Пише се о свему и сваче-
му, али опис Фрушке горе: лепота природе или манастирска 
тишина се и не помињу. (Он је тамо и он о томе не пише...) 
Биће, међутим, свесни мира Фрушке горе они који су са њим 
били у преписци... Иларион Руварац у манастир долази про-
тив своје воље – рекли смо већ да је био протеран из Карло-
ваца – али га не напушта од 1882. до 1905. године... (Одла-
зи из њега тек понекад: или је то пут на Сабор, или боравак 
у некој бањи, или, пак, неко краће путовање по Европи...) 
Има ли Фрушке горе у писмима Илариона Руварца онда 
кад напусти Гргетег, кад оде на неко од својих малобројних 
путовања? Као Нушићеве слике могу се читати архимандри-
това путовања по белом свету; сви су против њега: почевши 
од његовог сапутника који га ''поткрада'', па до конобара, ло-
шег времена и чега све не. (Наравно, Иларионова писма се 
морају читати у посебном кључу.)5

Написаће Иларион у једном писму Сави Орловићу, 
како је ''једнако невољан, зловољан, смућен и љут''. Но, по-
сле много прочитаних Руварчевих писама, изменићемо уне-
колико редослед: прво иде оно да је љут – чак и ако то не 
каже... А био је љут, љутит, љуткаст и не знамо који све изра-
зи постоје да изразе та стања... О љутини Илариона Руварца 
могла би се посебна студија написати. Прво, никада се не зна 
тачно када ће се наљутити. Друго, и када се наљути не зна се 
права природа те љутње: да ли је уистину љут или се претва-
ра... А често је та љутња на пријатеље који су били тако бли-
зу – а нису свратили до њега. (Наравно, дешавало се и да кад 
сврате, наљуте Илариона, јер га одвраћају од посла.)

Ако му честитате имендан не ваља, ако то не учи-
ните – још горе. (Љутња нашег јунака се указује као при-
родно стање.) Понекад му сметају хартија и мастило; а не-
кад се љути што је стигла дописница, а не писмо... И да не 
набрајамо.

5 Упућујем читаоце на Иларионову преписку са Васом Живковићем. Ту 
је описао своје путовање по Европи са Каменком Јовановићем. Узгред, 
сачувана преписка са Васом Живковићем се чува у Архиву САНУ и 
у Рукописном одељењу Матице српске. О томе шта је од те преписке 
објављено читалац се може обавестити у библиографији коју је сачи-
нио Боривоје Маринковић Иларион Руварац и његово дело поводом 
140-годишњице рођења 1832–1972, Нови Сад, 1973, али и у књизи Бош-
ка Сувајџића Иларион Руварац и народна књижевност, Београд, 2007.
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Иларион Руварац је свет посматрао из неког свог, нео-
бичног угла и његова писма су – како је то казао један његов 
савременик – празник за оне који их добијају. (''Ја у сваком 
Вашем писму уживам и читам га по неколико пута, јер никад 
није доста читати писмо умна човека, јер је и шала његова 
умна а камоли озбиљна реч'' – пише Милан Савић.)6 Кад 
помињемо необичан угао гледања на свет, морамо се вратити 
на ону реченицу о потреби читања његових писама у једном 
другачијем кључу. Наиме, оно што пише Иларион Руварац у 
писмима не може се узети ''здраво за готово'', како би то ре-
као наш народ. Показаћемо то на једном примеру. Као после-
дица Иларионове љутње – кад је љут на све и свашта – су и 
његове увреде које сипа на све стране. Често те увреде имају 
у виду порекло оних којима су упућене. (Указује се понекад 
у тој преписци и као једно велико, размажено, дете коме је 
тешко угодити.) Али те увреде су писане толико духовито да 
њихова оштрица заправо и не постоји. Ништа од онога што 
напише у писмима, не може се читати буквално. Кад Илари-
он Руварац напише Милану Савићу да две брошуре које му 
шаље (два своја рада), поклони коме хоће, читалац и не слу-
ти да Иларион Руварац те две брошуре шаље конкретној осо-
би. Како то Иларион Руварац саопштава Савићу, а самим тим 
посредно и данашњим читаоцима? Прво говори Савићу нека 
те брошуре поклони коме хоће. Потом елимише конкретног 
човека – говори коме никако те брошуре не би требало дати. 
(Реч је о томе да их никако не поклони Александру Сандићу.) 
И после тога се догађа прелаз: тражи од Милана Савића да 
кад буде предавао те брошуре – ником другом него Алексан-
дру Сандићу – каже нешто Сандићу и брзо оде да не гледа 
како овај црвени...7

Исти метод користиће Иларион Руварац и кад буде 
позивао Милана Савића на манастирску прославу. Не по-
зива га – чак пише свађалачки део писма – а у ствари му 
шаље позивницу. Иако је пре тога написао да га не позива 
и да му шаље позивницу само да овај види како та позивни-
ца изгледа. (Очито је да Иларион Руварац није пристајао на 
конвенције и општа места чак и тамо где се без конвенција и 
општих места једноставно не може!)

Но, то је можда тренутак када Иларион Руварац постаје 
свестан Фрушке горе – мислимо на део писма у којем се свађа 
6 Сачувану преписку између Илариона Руварца и Милаан Савића објавио 

је Миливој Ненин у књизи Савић Милан, Ниш – Нови Сад, 2011, стр. 
141 – 178.

7 Видети белешку број 6.
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са градским животом у преписци са Миланом Савићем... ''А 
да нисте пензионирац већ у активитету, и да нисте 'драхл' и 
'оронуо' и сврх свега да нисте одметнули се и отишли у Тур-
ке те се сада клањате и абдес узимате, једном речи туркујете 
био би вас уз другу господу ришћанску позвао и молио и 
вас, да нам изволите доћи на посвећење обновљеног Хра-
ма светониколајевског у ман. Гргетег овог и овог ове године. 
А таки вам могу послати само неиспуњен образац такве по-
зивнице, да плачете, кад из ње сазнате, којег ће дана Његова 
Светост, Господин Патријарх српски Георгије освећивати 
обновљен храм у Гргетегу.

Знам ја, да ће те се ви лако утешити, што нећете бити 
при том освећењу и да нећете цео боговетни дан, подобно 
праоцу Адаму седећем према Рају – седети и гледати према 
Фрушкој гори и уздисати.''8

Када још Иларион Руварац постаје свестан Фруш-
ке горе? Када му стижу писма у којима га моле да их при-
ми у манастир; када његови пријатељи желе да се одморе 
у манастирској тишини... Но, примање гостију захтева и 
домаћинско пословање манастира.(У писму Милану Савићу, 
написаће Иларион и да је најбоља домаћица луда у празној 
кујни.)9 И ту се намеће питање како је манастир Гргетег еко-
номски стајао у време Илариона Руварца. Године у којима је 
Иларион Руварац на челу манастира су заправо године еко-
номског процвата манастира. То како је манастир функцио-
нисао и како је вођен такође се види из Иларионове препи-
ске. Опет Руварчева гунђања и незадовољство. Он за радним 
столом тражи тај и тај податак, отишао је у прошлост, пише, 
ради, а сваки час га прекидају проблемима везаним за мана-
стир... Могу данас деловати бизарно питања која му упућују 
– али, чињеница је да у манастиру ништа није могло да буде 
урађено без његове сагласности.

8 Видети белешку број 6.
9 Иван Васин Поповић је ''прецизно'' описао однос манастира и честих 

гостију. ''Не могу прећутати, да се ми гости бројимо тако рећи у инвен-
тар једног манастира. Гости су највише драги манастирској – кувари-
ци, особито кад из небуха у већем броју рупе таман пред подне. Но ко је 
томе крив? Криво је оно хисторичко – гостољубље фрушкогорских ма-
настира, гдје се пријатељ и знанац, стран путник и намјерник, усрдно 
прими и угости. То је стари обичај, свакако лијеп, но по домаћина нарав-
но да не може бити баш свакад пријатан, нити по св. обитељ користан. 
Но ми гости, особито незвани, скромно примјећујемо, да старе, лијепе 
обичаје ваља чувати и 'набљудавати'...'' Каже даље наш путописац да су 
гости као и мала деца, знају ко их воли па томе и долазе... А преко зиме  
пуштају манастирску обитељ да их се зажели... Иван Васин Поповић то 
пише у поменутом путопису, бр. 18, стр. 354.
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Чувене су оне приче о ненајављеним посетама мана-
стиру у вечерњим сатима када Иларион гунђа и грди касне и 
ненајављене госте што су се уопште појавили... Но, пре него 
што је изишао да их изгрди, Иларион Руварац је већ издао 
наредбу да се гостима спрема вечера.

Са друге стране постоје и гости, важни гости, који 
су се најављивали, или, пак, обећавали да ће доћи у мана-
стир. Познато је да је Иларион Руварац од српских припо-
ведача највише волео да чита Симу Матавуља. Наравно да 
ту прича почиње другачије да се отвара и да другачије тече. 
Примити Симу Матавуља у манастир преко лета, на неко-
лико недеља, значи примати готово свакодневно и Милана 
Савића, Матавуљевог присног пријатеља. Али, то значи и 
примати Лазу Костића, који је био пријатељ и Матавуљу и 
Милану Савићу и Илариону Руварцу. А ако се у манастиру 
задесио и Урош Предић – онда се о манастирској тишини, од 
које је све почело, тешко може говорити.

А жудео је за истинском манастирском тишином и онај 
који је тада живео у Бечу – Константин Јиричек. (''Време 
око Нове године не да да се не сећамо далеких познаника 
и пријатеља, па тако и ја ових дана много мислим на Вас, 
како сте и шта радите у тишини манастирској сред букових 
шума црногорских, далеко од буке и халабуке великих градо-
ва, који, као наш Беч, са својим електричним жељезницама 
човеку не дају ни ноћу мирно спавати''.)10 А још више је 
Јиричек жудео у топлим летњим ноћима за манастирском 
хладовином. (''У Бечу је несносна врућина. Код Вас у хла-
ду Фрушке горе около манастира Гргетега биће љепше''.)11 
Можда је овде тренутак да пренесемо опис манастирске око-
лине, из пера путописца Ивана Васина Поповића, јер очито 
околина манастира Гргетега у време Илариона Руварца није 
изгледао као данас. 

''Чим се спустиш низа стрму пресјечену јаругу у доли-
ни међу два обронка, наједном спазиш горе испод шумови-
те Фрушке горе манастир Гргетег у положају, који доминира 
цијелом околином. Што ближе манастиру све те више обузи-
ма чар планинске романтике. Пут води најпре долином, коју 
пресијеца поток Калињак, долазећи озгор из Калине воде 
онамо горе у планини више манастира. Ови зелени обронци 
с десна и с лијева долине некад бјеху засађени грозним ви-
ноградима; сада се оре и сије по њима, а мјестимице засађује 

10 Цитирано према: Бошко Сувајџић, Иларион Руварац и народна књижев-
ност,Београд, 2007, стр. 474.

11 Исто, стр. 464.
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нова лоза. Долина је пуна лијепих шљивика. Пут нас води уз 
брдо најприје кроз убави прњавор, па потом у манастир, над 
којим се уздиже густа храстова и букова шума чарне Фруш-
ке горе. Забитан положај Гргетега, тихи дах његове шумне 
горе, чист ваздух из прве руке, бујно зеленило свуд у наоко-
ло, пјевукање косоваца и дроздова, жамор потока, а онај ви-
дик, који сити очи и надима прса – све ти казује, да се при-
мичеш светињи божјој и људској, правој романтици, у какву 
треба да спада један самостан''.

Хвали Иван Васин Поповић и поглед из манастира. ''У 
средини је дворишта лијепа црква, а пред манастиром на 
западној страни перивој, најљепша тачка у Гргетегу. Из де-
бела хлада онога врта милина је погледати доље у гргетеш-
ку долину, а за тијем онамо даље на сријемску раван, која 
је пукла пред очима.'' И даље: ''Равни Сријем је као шарен 
ћилим пред нама.''12

Ништа од тога неће бити присутно у преписци Илари-
она Руварца. Његово око једноставно није било отворено за 
природу: његово око било је загледано у прошлост, у историју 
српског народа...(Свестан је Иларион Руварац да његово око 
не види природу. У писму од 27. маја/8. јуна 1886. године 
он пише Васи Живковићу: ''Љут сам а требао би да сам тих 
и благ, јер 'оћу да вас формално позовем односно да вам без 
сваких побочних мисли и примисли кажем да ћу се радова-
ти, да ће ми особито мило бити, ако после Духова – и овамо 
дођете. Лепо је, красно је, дивно је! Дођте да уживате ове ди-
воте за које ја немам чувства. 'Све што мене окружава', ваш 
Иларион'').13 Али, постоји тренутак и кад Иларион Руварац 
другачије гледа. У ретким тренуцима – и зимским данима 
када не напушта собу – Иларион Руварац постаје свестан ле-
поте Фрушке горе. Његов поглед на Фрушку гору био је ово-
га пута поглед кроз прозор. Остало нам је сведочанство о том 
његовом жалу за природом у писму Васи Живковићу... Било 
је то, по свој прилици, последње Иларионово писмо упућено 
Васи Живковићу. Написано је пред Ускрс 1891. године. (То 
је година Живковићеве смрти.) ''У тим мислима и помислима 
ево дочеках и Суботу, велику Суботу и даље несмем мислити 
и премишљати којешта, већ узети морам пера и артије и пис-
мени, црним на белом поздравити г. проти сутрашњи свет-
ли празник воскресенија, и честитом состарјевшем се Госпо-
дину, што му Бог и милост божија даде препливати пучину 
12 Иван Васин Поповић све то пише у поменутом путопису, у сарајевској 

Нади, бр. 18, стр. 354.
13 Писмо се чува у Рукописном одељењу Матице српске, инв. бр. 12007.
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поста великога и опет дочекати да се шума заодене листом, 
да славуји запевају, да све оживи и ускрсне из мртвила и из 
мртвих: и желити своме старом искреном пријатељу од свег 
срца, да га Бог посети и посећује милошћу и штедростима 
својим, а нарочито да му дарује и укрепи лепо здравље и ми-
ран безметежан живот.''14

Очито је да овако дуга реченица сведочи о добром рас-
положењу нашег архимандрита; отуда је ово писмо ведрије 
него друга Иларионова писма. Но, и кад то није хтео да при-
зна, промакне му понекад нека реченица о везаности за 
Фрушку гору, за природу, али и за време... (Постоје трену-
ци када се радује киши!) И том једном реченицом, поново из 
писма Васи Живковићу, завршићемо овај текст: ''И кад могу, 
кад време допусти, да могу да изађем на поље и у шуму онда 
и Боже помози: мало се разведрим. Али кад ни пре ни после 
подне не могу на поље – онда можете мислити, како ми је''.15

(Истраживања на којима је заснован овај рад одвијала 
су се у оквиру пројекта Фрушка гора у књижевности, који 
се спроводи уз финансијску подршку Покрајинског секре-
таријата за науку и технолошки развој АП Војводине, на Од-
секу за српску књижевност Филозофског факултета Универ-
зитета у Новом Саду, под руководством проф. др Љиљане 
Пешикан-Љуштановић.)

14 РОМС, инв. бр. 12010.
15 Иларион Руварац то пише 26. новембра 1890. године, РОМС, инв. бр. 

12012.
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зорица хаџић

стихови о веселом животу 
карловачких богослова*

Кључне речи: Милета Јакшић, Сремски Карловци, бого-
словија, Фрушка гора. 
Сажетак: У раду се  први пут објављује песма ''После испи-
та'' Милете Јакшића која тематизује весели живот карловач-
ких богослова, а чији се стихови битно разликују од  песа-
ма сличне тематике штампаних током пишчевог школовања 
у Сремским Карловцима. 

Књижевник Милета Јакшић (1869-1935) одрастао је у 
свештеничкој породици, отац и деда су му били свештени-
ци у Српској Црњи, али није намеравао да настави путеви-
ма својих предака. Жеље су, међутим, једно, а могућности, 
често условљене материјалним приликама, друго. У Јак-
шићевим најранијим дневничким записима, писаним то-
ком гимназијских дана, можемо да прочитамо да су подера-
не чакшире биле добар разлог да не оде у цркву (време више 
воли да проводи са књигом у руци), а поводом Хелтијевих 
религиозних песама пише да ''религијозне мисли нису здра-
ве, него болесне, а друштво не сме патити од оне болести од 
које песник пати''.1 Због тога не изненађује његова одлука да 
након завршене новосадске гимназије (због лоше оцене из 
математике матуру је положио у Осеку), упише филозофију  

1 Милета Јакшић, ''Rosa, Rosae'', Мирна времена, Српска књижевна задру-
га, Београд, 1935, стр. 80.

* Истраживања на којима је заснован овај рад одвијала су се у оквиру 
пројекта Фрушка гора у књижевности, који се спроводи уз финансијску 
подршку Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој 
АП Војводине, на Одсеку за српску књижевност Филозофског факул-
тета Универзитета у Новом Саду, под руководством проф. др Љиљане 
Пешикан-Љуштановић.
Видети ђачке дневнике Милете Јакшића објављене у књизи Милета 
Јакшић, Из моје бележнице, прир, З. Хаџић, Академска књига, Нови 
Сад, 2010, стр. 29-85. 



Домети123

у Бечу. Оскудно материјално стање, међутим, приморава га 
да се брзо врати из царског града, и школовање настави у 
Сремским Карловцима где, противно својим првобитним 
интересовањима, уписује Православно богословско учи-
лиште. У малом граду на обронцима Фрушке горе, центру 
српске духовности, Јакшић се задржава до 1893. године. 

Интересантно је да је први сусрет са Фрушком гором 
описао у приповеци ''Rosa, Rosae'' у којој кроз прикљученија 
главног јунака дечака Душка, можемо да наслутимо транс-
поновану пишчеву историју и његов одлазак у новосадску 
гимназију: ''Пред вече се у даљини указа фантом Фруш-
ке Горе као велик, плав облак који се дизао на хоризонту''.2 
Долазећи из Српске Црње на школовање у Нови Сад, Јакшић 
сигурно није ни слутио да ће га живот одвести у Карловце, а 
затим у фрушкогорски манастир Хопово у којем је као про-
фесор монашке школе радио до 1899. године – да ће његова 
младост, на неки начин, бити везана за Фрушку гору. 

Нажалост, није сачувано много података о школовању 
Милете Јакшића у Сремским Карловцима, и тај период њего-
вог живота поприлично је неосветљен. Чињенице казују да је 
богословију уписао 1889. године, а ''абсолуторну сведоџбу'' 
добио 1893. године, када је карловачка богословија обележа-
вала улазак у прославу  стогодишњице свога постојања. Вре-
ме проведено у Карловцима уједно је представљало и период 
његове праве књижевне афирмације, почео је да објављује у 
Јавору, Стражилову, Босанској вили, Отаџбини... Био је ак-
тиван и у богословском-књижевном друштву ''Слога'', чији 
је био и председник.3 (На једној свечаној седници друштва 
2 Јакшићев противкандидат био је његов школски друг Јован Протић. 

На избор за председника ''Слоге'' у својим сећањима се кратко ос-
врнуо протојереј Марко Протић, рођени брат Јована Протића: ''Била је 
то [кућа Протића у Сремским Карловцима] врста ђачког салона, или 
авлије те врсте. Ту се певало, учило, претресала литература, полити-
ка, а и забављало на ђачки начин шалећи се један или сви са другим, 
да им он опет исто тако врати. Ту су се уговарали састанци са браћом 
из Србије, ту се стварала друштва за свирање у тамбуре, за певање у 
хору, за излете, за забаве. Ту су се истицале листе за претседништво 
и одбор у богословском-књижевном друштву Слога. Нарочито је била 
велика борба у доба оснивања тог друштва. Кандидат радикалног кри-
ла био је покојни Јоца, а либералног Милета Јакшић. Милета је побе-
дио. (...) Но зато књижевно сродство између Милете и Јоце никад није 
било оскрнављено. Милета није избивао никад из наше куће.'' Видети: 
Протојереј Марко Протић, Живот и ђаковање у Сремским Карловцима, 
Суботица, 1936, стр. 5.

3 Јакшићев противкандидат био је његов школски друг Јован Протић. 
На избор за председника ''Слоге'' у својим сећањима се кратко ос-
врнуо протојереј Марко Протић, рођени брат Јована Протића: ''Била је 
то [кућа Протића у Сремским Карловцима] врста ђачког салона, или 
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прочитана је његова песма ''Жртва'' која обрађује религиоз-
ну тематику.) На обронцима Фрушке горе последњих година 
XIX века окупило се лепо друштво ђака и чини се да су кар-
ловачке године Милете Јакшића текле весело и безбрижно 
– у богословији се сусрео са неколико гимназијских друго-
ва, а најприснији је био са Жарком Радонићем, потоњим вла-
диком Иларионом. У његовој генерацији било је још богос-
лова заинтересованих за лепу књижевност – Јован Протић, 
Душан Котур, Илија Белеслијин... Предавали су им Гера-
сим Петровић, Јован Вучковић, Митрофан Шевић, Милу-
тин Јакшић, Владимир Зеремски, Јован Живковић, Јован 
Живановић, Василије Вујић и Василије Максимовић, а учили 
су се следећи предмети: Увод у богословље, Библијска наука, 
Историја хришћанске цркве, Историја православне српске 
цркве, Догматичко богословље, Полемичко богословље, 
Омилитика...4

Ипак, нису сви благонаклоно гледали на књижевне 
афинитете младих богослова. Због својих стихова Милета 
Јакшић имао је неприлике са ректором карловачке богосло-
вије протопрезвитером Јованом Вучковићем којем се није до-
падала чињеница да један богослов објављује песме љубав-
не садржине. Податак о томе проналазимо у писму које је 
20. марта 1895. године Јакшић упутио уреднику Летописа, 
Милану Савићу: ''(...) Ваш предлог, да се потпишем својим 
именом и да додам још псеудоним, ја бих радо прихватио, 
да нисам због тога већ имао неприлика са г. Вучковићем 
још док сам у богословији био. Но добро је, што сви не мис-
ле о одношају љубавне песме према свешт. позиву као г. 
Вучковић, а за Вас знам да тако не мислите, јер сте некад и 
Сундечића бранили, за то ме потпишите пуним именом, јер 
је већ и мени мрско да се потписујем лажним именом.''5 Од-

авлије те врсте. Ту се певало, учило, претресала литература, полити-
ка, а и забављало на ђачки начин шалећи се један  или сви са другим, 
да им он опет исто тако врати. Ту су се уговарали састанци са браћом 
из Србије, ту се стварала друштва за свирање у тамбуре, за певање у 
хору, за излете, за забаве. Ту су се истицале листе за претседништво 
и одбор у богословском-књижевном друштву Слога. Нарочито је била 
велика борба у доба оснивања тог друштва. Кандидат радикалног кри-
ла био је покојни Јоца, а либералног Милета Јакшић. Милета је побе-
дио. (...) Но зато књижевно сродство између Милете и Јоце никад није 
било оскрнављено. Милета није избивао никад из наше куће.'' Видети: 
Протојереј Марко Протић, Живот и ђаковање у Сремским Карловцима, 
Суботица, 1936, стр. 5.

4 Видети: Јован Вучковић, Четврти извештај о Православном српском 
богословном училишту у Сремским Карловцима, школска година 1892-
-93, Издавачка књижара и штампарија Арсе Пајевића, Нови Сад, 1893.

5 Судари Милете Јакшића (преписка), прир. М. Ненин и З. Хаџић, Мати-
ца српска, Нови Сад, 2005, стр. 39. 
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ломак писма који смо навели као да открива разлог због којег 
је млади поета своје стихове потписивао именом злосрећног 
Пушкиновог јунака – Ленског. 

Поменути Јован Вучковић настојао је да се успоставе 
оштрија правила за слушаоце карловачке богословије. Није 
се благонаклоно гледало на ђачке несташлуке јер су богос-
лови морали да дају пример својим понашањем, управа и 
професорски збор били су једногласни у ставу да ''училиште 
треба да спрема кандидате за пастирску службу, који би ре-
лигиозно моралним животом својим могли бити примјером 
истинитог хришћанског живота, а научном спремом својом 
стајати на висини свог узвишеног знања.''6 На професорским 
зборовима расправљало се и о прекршају ''дисциплинарних 
правила'' када су седморица слушалаца ''тијем што су отиш-
ли у кафану, а сутра дан удалили се без дозволе из мјеста'', 
док се због ''нарушавања јавне пристојности пушењем на 
јавном мјесту, а на очи високопостављених лица'' кажњавало 
јавним укором. Изгреда овакве врсте било је, по свој прили-
ци, више на шта указује и следеће место из извештаја Јована 
Вучковића: ''Живећи међу свијетом тешко се слушаоци-
ма нашег богословског училишта одржати, а да не падну у 
погрјешке, у које свијет пада.'' 

Такве погрешке, ''у које свијет пада'', вребале су на сва-
ком кораку, а млади карловачки ђаци били су им склони јер 
су живели весело, у традицији Бранка Радичевића и његовог 
ђаковања опеваног у добро познатим стиховима. Како су 
1883. године Бранкови посмртни остаци пренесени са беч-
ког гробља на Стражилово, оживело је и сећање на песни-
ка и његово ђаковање у Сремским Карловцима. (Узгред, из 
већ поменутих ђачких дневника видимо да млади Јакшић 
није високо ценио Радичевићеве стихове, али му је био бли-
зак по склоности веселом животу и разним несташлуцима 
својственим младићком добу.) 

Током боравка у Карловцима Јакшић је у књижевној 
периодици објавио неколико песама које можемо везати за 
живот карловачких богослова, то су песме са анакреонтским 
мотивима у којима доминирају вино, весело друштво и које 
одишу посебним патосом. (Најизразитија песма овакве врсте 
јесте ''При весељу'' објављена у Јавору 1891. године, са доми-
нантном сликом веселе омладине која пева уз музику и вино, 
што је чест мотив у Јакшићевој раној поезији.) Једна пес-
ма се, међутим, разликује и сигурно се у тој чињеници крије 
разлог зашто је Јакшић није никада штампао. Рукопис песме 
6 Видети: Јован Вучковић, Нав. дело, стр. 19.
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је, ипак, сачувао као драгу успомену на прохујале дане мла-
дости. Реч је о песми ''После испита'', која је настала школ-
ске 1892-93. године у Сремским Карловцима. Испевана је у 
другачијем тону од песама које је Јакшић тада објављивао, 
са много хумора и поскочице. Она гласи овако: 

ПОСЛЕ ИСПИТА

1
Свршио сам подвиг грозни
Бацио сам мудре књиге
Растеро сам мрак са чела
А са душе тешке бриге

2
Ћелију сам оставио
Камилавка сад ми смета
Бацио сам бројанице
И одело од кострета

3
Као лептир од чауре
Кад весело вртом леће
Љуби зраке топла дана
Меда скупља, грли цвеће...

4
Тако летим друштво тражим
Живот врева занима ме
Нити волим хране посне
Већ кренвиршле и саламе

5
А ноћ летња кад се спусти 
И вечерња хладовина
Међу браћом уз песмицу
И уз чашу рујна вина

6
Весео седим, песма бруји
Пламен букти с ведра лица
''Брка'' свира, звуци лете
Са веселих тамбурица
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7
Али вино кад ме збуни
Тад ми дође друга слика
Ја пред собом видим онда
Руљу бедних испосника 

8
Ту Теодор, Пафнутије
Акакије, два Студите
И Дамаскин с Теофаном
Сви у бирцу код кир-Мите

9
Ту се игра пева, свађа
Свакојаке падну речи
Ил' се чује где у куту
Сам кир-Мита љуто дречи.

10
Кир-Мита је безобразан
Глупав, суров, често вређа
Али зато наш Илија
Прочеше му каткад леђа.

11
Комадина с Теофаном
Игра коло као ветар
С Дамаскином пјеснопевцем
Мајсторовић седи Петар

12
Ђура Панић с Тафнутијем
О небеском рају збори
Максим Вујић с Акакијем
За елитну се неку бори. 

13
Чупав Ленски са Ренаном
Издувао белу јетру
Доказујућ да му песме
Не ваљају апсолутно
Ни по форми, ни по метру.
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14
Тако траје цика вика
И шум бурног разговора
Док не свлада славу вино
Док не сване бела зора.

15
Свети оци опростите
За изразе мало грубље
Јер то бива кад завирим 
У чашицу мало дубље.

16
Иначе сам ''благочестив''
Те када ме јади гуше
Ја се често вами молим
За спас своје грешне душе.

спевао
Милета Јакшић

Сремски Карловци 1892-37

У шеснаест строфа препознајемо следеће ученике кар-
ловачке богословије: Илију Белеслијина (IV година), Илију 
Комадину (IV година), Петра Мајсторовића (IV година), 
Георгија (Ђуру) Панића (II година), Максима Вујића (III го-
дина) и Ленског – Милету Јакшића (IV година).8 Удружени 
богослови различитих генерација, окупљени после испита у 
кафани, дају себи одушка од школских обавеза и наметнутих 
правила понашања. Стихови презентују ону страну личности 
''кандидата за пастирску службу'' која пркоси строгим профе-
сорима и позиву за који се школују. У ситне сате њихова мла-
дост се открива у свој силини, жељна ''забрањеног'' живота 
''међу свијетом'' који заводи овоземаљским добрима – вином, 
кренвиршлама и тамбурицама због којих одбацују бројанице 
и камилавку. (Млади богослови то чине лако, као што леп-
тир оставља своју чауру.) Да није увек једноставно побећи од 
стварности и дневних брига сведоче и испосници из школ-
ских лекција који им се привиђају и придружују. Сваки од 
поменутих богослова добио је у Јакшићевим стиховима неку 
карактеристику. (Самог песника препознајемо у тринаестој 
строфи, сакривеног иза псеудонима.) 
7 РОМС, инв. бр. М. 17. 685.
8 Списак ученика карловачке богословије из школске 1892-93. године 

наведен је у Четвртом извештају о Православном српском богослов-
ном училишту у Сремским Карловцима, школска година 1892-92 Јована 
Вучковића штампаном у Новом Саду 1893. године.
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Настали, вероватно, као интерна шала, много јаснија 
Јакшићевим савременицима него нама данас, стихови пес-
ме ''После испита'' плене својом духовитошћу нудећи далеки 
наговештај летњих карловачких вечери у којима богослови 
дају маха својој младости, свесни да су заштићени јер се из-
над њих надвија ''фантом Фрушке Горе као велик, плав облак 
који се дизао на хоризонту'', који их заклања од очију стро-
гих професора.

Случајност или не, али пошто је Јакшићева генераци-
ја завршила богословију, ректор Јован Вучковић је у Петом 
извештају о Православном српском богословском училишту 
навео: ''Разглашене по нашем свијету ружне навике карло- 
вачких ђака, с којима се ова управа и збор професорски још 
преклањске, па и лањске године, имадоше борити, гото-
во су сасвијем нестале међу слушаоцима овога училишта. 
Течајем ове године био је збор професорски сретан, да није 
добио нужног повода ни за једну казну ради какве кривице, 
почињене у пићу.''9

9 Јован Вучковић, Пети извештај о Православном српском богословском 
училишту у Сремским Карловцима, школска година 1893-94, Српска ма-
настирска штампарија, Нови Сад, 1894, стр. 25.
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БОЈА И ОБЛИК

тихомир петровић

галерија педагошког факултета – боја 
на сомборској културној палети

У сусрет 200-годишњици од оснивања прве српске 
Препарандије

Заточеници властите стварности, грубе нужде и спута-
не слободе, наши пређи су неумољиво јасно регистровали по-
требу за буђењем, освешћавањем и постепеним продирањем 
у суштину божанске и световне истине и смисла. Задужби-
не које су они подизали, неретко о свом трошку, у невољним 
нашим приликама (Србију, по речима раванграђанa Вељка 
Петровића, ''земљу бурјана и драча, земљу касног цветања, 
учмалих пупољака'', немаштина и убоштина су устопице 
пратиле) – не и ''временима незнања'' и наше недостојности, 
остају трајни рукотворни споменици, као јединство беседе 
и дела, мача и пера, изнад свега пример оданости отаџбини 
која се потврђује делом. Задужбине нису споменици ташти-
не и давање себи на значају, већ културни знамен и непо-
трошена залиха љубави у срцу једне генерације према сво-
ме роду.

У самој ствари, нема народа без својих градитеља 
и стваралаца, најбољих својих изданака по којима се он и 
памти. Православни архиепископ и карловачки митропо-
лит и патријарх српски Георгије Бранковић (1830-1907), од 
најбољег грумена земље свога рода, један је од њих. По-
реклом староставни Војвођанин, задахнут националном 
мисијом и бригом за добробит, призивајући и исповедајући 
виша и светија начела, Патријарх је своје умне и духовне 
снаге посветио ширењу мира, духа, просвете и цивилизације 
свога народа. Плодоносни сејач и ''посленик духовне њиве'' је 
својим племенитим и човекољубивим делом одомаћио своје 
име у свакој сомборској и војвођанској кући. Као управитељ 
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Учитељске школе и српски патријарх, са осећањем благо-
вољења према своме народу, завештао је 1895. године гра-
ду Сомбору здање за школовање и просвету младежи. Гра-
ђевина је читав век, све до 1948, односно 1963. године, слу-
жила подизању учитеља као једне од елитних професија, по 
важности својој равне некадашњим кнежевима и црквеним 
поглаварима.

У Патријарховом поимању, школа је расадник на којем 
су поникле све стабљике расуте на пространим пољима, у исто 
време и највећа нада једне нације у правилном образовању 
њене омладине. Прва њена функција јесте ширење култур-
ног наслеђа на млади нараштај, образовање ради човеч-
ности, као што је говорио списатељ и начелник министар-
ства просвете Јован Ст. Поповић. Добри домаћин и добро-
твор бројних школа, храмова и домова за сирочад, потом 
књига, новина и часописа, високо је ценио оне који образују, 
чини се, више него оне који рађају децу: ови последњи само 
дају живот детету, док их учитељи уче поштењу и уметно-
сти живљења. Зеница свих друштвених установа (учитељ је 
зеница те зенице), место у којем се, још у првим разреди-
ма, решавају битна питања живота и човекове судбине, шко-
ла је најмоћније средство за постизање виших и највиших 
људских циљева. Главна оса школског рада, мислио је духов-
ник и дародавалац, јесте хуманистичко васпитање, кретање 
и напредовање на темељу достигнутих људских вредности. 
Држати до утилитарности и прагматичности, али поклањање 
широке пажње емотивном животу, облагорођавању срца, 
упитомљењу нарави, васпитавању осетљивости за туђу бол, 
глад и бригу, окретање ка естетским, племенитим и хуманим 
вредностима, као благу које се дељењем увећава –  била су 
патријархова руководна начела.

Свако је дужан своме крају, писао је Иво Андрић. Дело 
сомборског градитеља говори и поручује да се по одраста-
њу – када као по неком усуду крећемо немиром номада и лу-
талице у потрази за земљом обиља и цветних визија – не ки-
дамо од корена и од своје мајке родиље. Звучи елементарно 
рећи да је завичај наша једина сигурна оријентација изласка 
и заласка сунца, наша емоционална тачка ослонца и наша 
лична карта. Задужбина ''Србина и доброг родољуба'' поду-
чава у духу јеванђеља – онако као што нас учи биљка која 
умире и оставља плод онде где се корени – да руком и умом 
створено остављамо онде где смо рођени.

Света је људска дужност оживети властито наслеђе, 
одупрети се људској сумњи, културној и естетској глувоћи. 
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У служби интелектуалне култивизације, Педагошки факул-
тет као непосредни настављач сомборске Препарандије и 
баштиник више од два века традиције образовања учитеља 
у Сомбору, показао је дисциплину у поштовању заслужних 
посленика и њихових дела. Мотрећи над оним што је жива 
традиција у непосредном смислу те речи (цивилизација, 
акумулација, ризница мудрости и умности, лепо понашање 
и морал из којег се апсорбује храна за ментални живот) – ви-
сокошколска установа не остаје дужна неимару који је зи-
дао камен на камен у постављању бољих културних темеља. 
Као мајка хранитељица, први жир који потенцијално садржи 
све храстове, Педагошки факултет почашћује патријархово 
здање називом Галерија слика сомборских и српских сли-
кара. Одајући почаст коју носи собом једно људско дело, 
ова национална установа је учинила духовни корак испред 
себе у афирмацији хуманих животних вредности. Галерија 
препарандије, као убедљива тапија дела факултета, придодаје 
граду Сомбору још једну јарку боју на његову сразмерно бо-
гату културну палету. Пред савременицима је, слободно би 
се могло рећи, дело достојно поноса, а време које буде одми-
цало и непосредне ''користи'' биле све очигледније, тај ће се 
понос, надамо се, само повећати.

Као јунски вихор који на ливади спаја миомир свих 
пољских цветова, Галерија остаје отворена за ауторе од 
вредности и поштења. (Сава Стојков, симбол уметни-
ка војвођанског пејзажа, изазвао је, као што вал тера вал, 
са своје стране друге ауторе, ови опет треће и тако редом.) 
Држећи прозоре отвореним за сваки ветар, она чека спрем-
не уметнике боја и линија независно од њихових сликарских 
поступака, поетичких и жанровских усмерења. Пружена је 
рука ствараоцима који себи крче пут, у својој одлучности 
да стану под крсташ-барјак. – Као отворена књига, галерија 
уводи нове уметнике, али не као ''потоње'' по рангу, од мањег 
значаја, него уздигнутих до успеха. У сваком случају, ауто-
ре који заслужују да изађу из сенке и њихова имена не оста-
ну отћутана.

Галерија препарандије, по многим својим цртама, ос-
таје као официјелна институција која уводи ауторе у кул-
турну и естетску јавност, осведочује и утемељује. Речено с 
извесном критичком слободом, она је оно што је за слику 
оквир а позорница за драмску представу. Номинује се за ви-
соко стручно-уметничку квалификацију или звање школског 
уметника, сликара-класика. У слици говорећи, стална ретро-
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спективна изложба ставља на уметникову главу ловор сли-
карске славе.

Макар значило понављање онога што је и без нас мо-
гуће претпоставити, под сводовима светог здања налазе ме-
сто аутори са урођеним сликарским даром и снажном по-
требом за исказивањем. Већином завичајно-географског по-
рекла по рођењу, извесно са осећањем за боју, линију, кон-
траст и светло, сви они јесу ствараоци ''на свом месту'', за 
које се каже да ''знају занат''. Имена сада заступљених сли-
кара – зашто бисмо избегли њихову персонификацију: Сава 
Стојков, Павле Блесић и Зоран Стошић Врањски, испуњена 
достојанством свога рада и дела, синоним су уметника у 
најлепшем значењу овог лепог имена. Од стваралаца по ин-
стинкту и дару, они претендују на лепо место међу онима 
који су стекли глас српских сликара. Припадници категорије 
више вредносне лествице, творци дела које не бледи и које, 
надамо се, неће извршити своју мисију у року његове физич-
ке појаве, поменути уметници су, заједно са сликарским ау-
торитетима чија су платна такође изложена  посматрачевом 
оку и суду, говорећи у елиотовским категоријама, обогатили 
сопствену традицију.

Као што је познато још из школских клупа, од ли-
ковног зналца се очекује откривање, тумачење и критичко 
исказивање вредности дела. Респектујући Боалово правило 
над правилима: допасти се, он ставља у први план естетски 
критеријум као оквир ван којег се не може излазити; мери се 
високом мером, пази на сваку ситницу, као да се исправља 
ђачки задатак. Само испитивач бистријег ока распознаје 
лажни бисер од подметнутог рибљег ока, само он разлучује 
''поезију слика'' од ''поезије исказа'', добро срачунат ликовни 
израз од невешто повучених линија.

Ако се, наиме, пређе једним погледом низ поређаних 
слика (уља на платну, стаклу и лесониту, акварели, цртежи, 
графике, пастели, колаж; сликарство материје: фигуре/пор-
трети, скулптурна дела), осећа се једна општа ликовна пое-
тика и арома која натапа њихове теме и мотиве. Везане не-
ком лабавом саприпадношћу, водећи једна другу за руку, 
наслањајући се једна на другу, властитом композицијом, 
симетријом, хармонијом, валером и ритмом, ликовне тво-
ревине остављају несумњив утисак садржајно-формалног 
јединства. Стварни или уобразиљски мотиви, свет живе и не-
живе флоре, светитељи и космички мученици, предели, злат-
на поља, салаши, старе и напуштене капије, шкриње, записи, 
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заборављени зидови, из породичног албума, звоници, кос-
мичка пространства, космичка небеса, сав небески и  земни 
шар – један је неизрецив и простран свет који се, попут неба, 
не да обухватити нити до краја одгонетнути. 

У видном обзору су живописни ликови-портрети, живи 
људи пред којима се не скреће глава, рекло би се, упечатљиви 
као човек који је остао незабораван кад бисмо једном у жи-
воту јели преко пута њега за столом; који, по песниковим 
речима, светле ''као јарко иза горе сунце''. Као да се гледао-
цу обраћају ''лицем у лице'' и ступају са њим у директан од-
нос без икаквог посредника. Истини за вољу, портрети нису 
поштеђени нечег увелог, угашеног лица, без жишке светло-
сти у оку. И више, нека урођена хладноћа која бије из неких 
од њих, студен и залеђујуће, чини их креацијама без крви и 
меса. Беживотним.

Па ипак, човеку се суди према његовим бољим и 
најбољим делима. Креирана не из сујете или ради вешања 
о велико звоно, већ ради афирмације стваралачког чина и 
саме лепоте, сликарска дела остављају у доживљају и оку 
посматрача неизбрисиве трагове. Уресена неком вилинском 
красотом, живих боја или боје истуцане цигле, на моменте 
остављају утисак творевина налик ''отменом градитељу све-
та''. 

Артефакти стилског дијапазона од енформела до по-
етске фигурације, препознатљивих или непрепознатљивих 
контура, космичке и локалне боје, ширег или парохијалног 
видика, носе собом неку интимну драж. Разливени и неуоб-
личени мотиви као у дан стварања, те цртежи који се тума-
че час као цртеж патке, час као цртеж зеца, они имају своју 
поетску пластику. Општи је ликовни утисак, да су пред гле-
даоцима творевине уздигнуте изнад занатске осредњости и 
којима не прети губљење са хоризонта или заборав – платна, 
дакле, небуколичких уметника,  далеко од антиузора. И само 
би, чини се, нашли замерке груби духови и појединци тупа 
ока или склони опадању.

Па ипак, ко је видео да постоји медаља без наличја? 
(''Онај који ништа не сматра рђавим, тај ништа не сматра ни 
добрим''.) Не би ли, дакле, оставили читаоца под импресијом 
прејаке и неодмерене квалификације, узмимо реч натраг.

Сјај у оку замрачује светлост пригушена фењером, бле-
да боја цветова који су цветали у сувише скровитој сенци. 
Местимице пресни акценти, наивност визије, слутљивост, 
прозаичка оптерећеност, нешто од ''сељачке простоте'' и не-
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зграпности форме, упућују на сликарство оскудног надахнућа 
и недовољно јаке маште. Угледање и прекопирање стварно-
сти, гдегде проседе неослобођен цензурисаних ограничења 
и неинвентивна реинкарнација, кореспондирају са лепотом 
нижега реда, лишеном духовних и естетичких вредности. 
Имају ли се у виду и друге слабости, можда би се могли упу-
тити, неупоредиво жешћи и безобзирнији напади. 

Уметност је цвет живота једног народа, најређе и нај-
снажније што привлачи на се мисао и поглед. Извор из којег 
људима долази добро и племенито, она је чинилац душевног 
здравља и духовног уздизања. Чинећи живот смисленијим 
и срећнијим, супротстављајући се харајућим силама, злу и 
несавршенству који одузимају животу сву илузију, она је 
потребна људском животу као со јелу. Сликарска уметност 
је нашла природно уточиште у здању духовног неимара 
Георгија Бранковића. Препарандија, треба истаћи, постаје не 
само храм колористичких визија и тамно-светлих боја, већ и 
лепе речи, будући да се у њој воде књижевни разговори, го-
воре стихови, промовишу песничке књиге. (Не удаљавајући 
се од пута којим смо пошли, ваља подсетити да су поезија и 
сликарство ''две сестре'', ''једна уметност са два лица''. ''Сли-
карство је'' – каже грчки песник Симонидес – ''поезија која 
ћути'' а Леонардо да Винчи: ''Песма је слика која се не види, 
а слика је песма која се не чује и види''.)

Није згорег приметити да су Сомборци деценију- 
-две пролазили крај запуштене и некорисне грађевине, ис-
пуњене мемлом и тишином неизвесности. Подигнута на 
најпрометнијем делу града, еминентног изгледа, она је, ко-
лико до јуче, подсећала на људску немарност и неинветив-
ност.

Светиња преименована у галерију слика почиње се ди-
зати на видику културне и естетске јавности; из дана у дан 
постаје препознатљива институција и вредност за нашу оп-
шту ствар. Као дивинизовани простор маште и уметно-
сти која чини да обичне ствари постају као да нису обичне, 
она извесно даје свој обол на плану подстицања занимања 
(грађанства) за културу и уметност; просвећује и оплемењује, 
испуњава енергијом и смислом. Посреди је дом културе и у 
исто време ексклузивна наставно-образовна база за студенте 
овог факултета као и за ученике западнобачког округа. Али и 
незаобилазна културна дестинација ђачких екскурзија.

Не дајући ничему већи значај но што може имати, ре-
цимо без уобразиље да је Галерија Педагошког факултета 
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– уз сомборске институције као што су Градска библиоте-
ка ''Карло Бијелицки'', Народно позориште, Културни центар 
''Лаза Костић'', Српска читаоница ''Лаза Костић'' и Галерија 
''Милан Коњовић'', Историјски архив – један од стубова по-
дупирача сомборске културе, послужимо се старим и добрим 
изразом, огледало наше. Као једно од војвођанских култур-
них средишта, Сомбор би остао закинут и сиромашан без 
Галерије слика.     

Тако, у овој несређеној и загрцнутој речи доспева-
мо до закључка. Држећи се старе речи да се мудрост једне 
цивилизације огледа у тачној мери потребе узимања и по-
требе давања, да нам, по изреци, ваља вратити колико нам 
је пријатељ дао, констатујемо са задовољством намирен дуг 
од стране сомборске високошколске институције у саставу 
Универзитета у Новом Саду. Здање негдашњег управитеља 
учитељске школе, завештено као знак љубави према народ-
ној просвети, ''ревитализовано'' у галерију слика, скромно се 
надамо, имаће пред собом лепих дана. 

Са пијететом далеких баштиника, уђимо као на покло-
њење и благослов у раскошне одаје искићене делима српских 
и сомборских сликара. Завређује да се дође у галерију и дру-
ги пут! Јер, као што први сусрет са неком особом оставља 
површан утисак, тако и једна посета није довољна да се из-
ложено благо нагледа.
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danko stojić

ka avangardnom proznom izrazu
Srba Ignjatović: PROZA PROMENE DEKONSTRUK-

CIJA-KONSTRUKCIJA, KONVENCIJE I INOVACIJE U SRP-
SKOJ PROZI 1950 – 1990; Službeni glasnik, Beograd, 2012.

Nema nikakve sumnje u to da je PROZA PROMENE Srbe 
Ignjatovića ozbiljna i uspela, odlična, književnoteorijska studi-
ja koja na široko zasnovanom planu brani i dokazuje određene 
teze o razvoju srpske proze posle II svetskog rata. Pisac ovog 
časopisnog priloga nastojaće sa svoje tačke gledišta da ukaže na 
suštinske osobine Ignjatovićevog načina mišljenja, pa i po cenu 
izvesnih neslaganja s autorom studije.

Na primer, Ignjatović kaže da je metod toka svesti u knji-
ževnosti krenuo prvih decenija XX veka. Međutim, Tanja Popo-
vić u REČNIKU KNJIŽEVNIH TERMINA kaže da se tok sve-
sti prvi put pojavio u SEVASTOPOLJSKIM PRIČAMA (1855) 
Lava Tolstoja i da je na naročito visokom nivou demonstriran u 
ANI KARENJINI, pre svega u unutrašnjem monologu Ane pred 
samoubistvo.

Ignjatović smatra da moderna srpska proza počinje s Bo-
rom Stankovićem. U međuratnom periodu imali smo značajne 
pisce kao što su Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Rastko Petrović i 
mnogi drugi, a tu naročito treba isticati tzv. UTULJENU BAŠTI-
NU, književnike koji su bili kod nas nepoželjni sve do uvođenja 
višepartijskog sistema. Pisce kao što su Dragiša Vasić, Grigorije 
Božović, Jezdimir Dangić i mnogi drugi otkrio je Gojko Tešić u 
svojoj antologiji pomenutog naslova.

Godine 1951. srpska književnost bila je na nivou vešto 
oblikovanog, ali tradicionalno i konvencionalno ostvarenog ro-
mana Dobrice Ćosića ''DALEKO JE SUNCE''.



Ipak, 1955. godine pojavljuje se neuobičajena knjiga Lju-
biše Jocića ''U ZEMLJI ARASTRATA'', određena kao poetska 
proza, ova netipična tvorevina se, kako kaže Ignjatović, i danas 
opire klasifikovanju.

Nešto slično se dogodilo 1983. godine, kad je knjiga Ne-
manje Mitrovića ''RASE'' bila tumačena i kao prozno i kao pe-
sničko delo. (To se dešavalo i Jovanu Dučiću.)

Ignjatović Jocićevu knjigu povezuje sa Džonatanom Svif-
tom i nadrealističkim iskustvima.

Pišući o ''PRIČAMA O ZANATIMA'' (1966) Bore Ćosi-
ća, autor ove studije priseća se Keveda, Servantesa i Hašeka. 
Ignjatović daje  značaj knjigama Svete Lukića, ističući naročito 
''MOST BEZ OBALA'' (1956) Miodraga Pavlovića zato što to 
delo narušava prozne konvencije.

Zamerili bismo Ignjatoviću što u pojedinim poglavljima 
svoje knjige govori o stilskim usmerenjima, neosimbolističkoj 
školi na primer, epigonima itd. – a nikoga ne imenuje, što je ne-
korektno prema čitaocu. Međutim, i pored toga, pisac ove studije 
navodi toliko dela i imena njihovih stvaralaca da možemo ubla-
žiti ovu primedbu.

Srba Ignjatović je priznat kao pesnik i prozni pisac; stoga 
ova studija može vrlo lepo da se čita jer ju je sklopio umetnik 
koji ima smisla za lakoću i lepotu kazivanja, tečnog izlaganja i 
izražavanja ovako složene materije.

Osnovno što bismo mu zamerili to je što nigde ne pominje 
teorijske pojmove AVANGARDA i POSTMODERNA, a naroči-
to to što u ovoj genezi nigde ne imenuje Voju Čolanovića, avan-
gardnog pisca značajnog bar koliko i Danilo Kiš.

Ignjatović ističe značaj proznog eksperimenta u delima na-
stalim 1965. godine kao što su ''MOJA SESTRA ELIDA'' Mirka 
Kovača, ''VREME ČUDA'' Borislava Pekića, ''SRAMNO LETO'' 
Branimira Šćepanovića i ''ŠLAGVORT'' Vladimira Stojšina. On 
njima dodaje ''BAŠTU, PEPEO'' Danila Kiša, ističući novine 
koje su ova dela donosila. Potom dolazi Moma Dimić s delima 
''ŽIVEO ŽIVOT TOLA MANOJLOVIĆ'' i ''MAKSIM SRPSKI 
IZ DOMA STARACA'', pisac takođe istraživačkog karaktera.

U poglavlju ''MODIFIKACIJE MODERNOG NARA-
TIVNOG KONCEPTA'' Ignjatović govori o iskustvima klasič-
ne ili konvencionalne naracije, suprotstavljajući im dela koja se 
oslanjaju na evropsko nasleđe toka svesti. Tu su dela koja smo 
pomenuli. Ignjatović kaže: ''Danilo Kiš zagovara razgranatu, 
retrospekcijama usloženu i paralelnim tokovima razuđenu kom-
poziciju.'' Smatramo da zahtevima dobrog stila odgovara glagol 
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ZASTUPATI umesto zagovarati.
Jedna od suštinskih rečenica PROZE PROMENE glasi: 

''Nova forma svom silinom poništava staru.''
Ignjatović je obradio mnoštvo pisaca, dajući naročito na 

značaju Pavlu Ugrinovu, Vidosavu Stevanoviću, Dragoslavu 
Mihailoviću, Milisavu Saviću i čitavom nizu drugih stvaralaca, 
posebno Živojinu Pavloviću, specijalno se diveći originalnosti i 
nekonvencionalnosti ovog poslednjeg. Mnogo prostora dato je 
Miodragu Rackoviću.

Dokazujući svoje teze, autor knjige kojom se bavimo po-
zivao se na Juliju Kristevu, Umberta Eka, Borisa Tomaševskog, 
Tarasa Kermaunera, Ljubišu Jeremića, Gastona Bašlara i dr.

Pojedini pisci koji su sedamdesetih godina prošlog veka 
donosili izražajne novine današnjem poznavaocu književnosti 
ne znače naročito mnogo, na primer Miodrag Janković, Spasoje 
Šejić, Mirjana Pavlović, Božidar Milidragović, Slaven Radova-
nović, Mitko Madžunkov, Radomir Glušac, Slavko Lebedinski i 
dr. Dobrog pisca treba otrgnuti od zaborava.

Pisci koji su se naročito istakli do 1990. godine, kad se 
okončava ova Ignjatovićeva periodizacija, pisci koji su se istakli 
malom formom i fragmentarnim tekstovima jesu: Svetislav Ba-
sara, Milenko Pajić, Vladimir Pištalo, Nebojša Jevrić, Radoslav 
Petković, Dragan Lakićević, Miroslav Toholj, Mihailo Pantić, 
Branko Anđić, Labud Dragić, Sava Damjanov, Predrag Marko-
vić, Đorđe Pisarev, Franja Petrinović i dr.

Milivoj Srebro, koji je izdvojio ove pisce, smatra da je to 
proza sumnje i razaranja, naslonjena na uzore iz svetske literatu-
re, prožeta krajnjim negiranjem tradicije.

Opšti je zaključak da je PROZA PROMENE studija zna-
čajna za istoriju i teoriju srpske književnosti, studija koja srp-
sku književnost stavlja u evropski i svetski kontekst, pominjući 
najveće pisce sveta, od Dostojevskog i Tolstoja do francuskog 
''novog romana'' i Borhesa, poredeći, pored ostalog, roman ''ČU-
BURA, NEGDE U KALIFORNIJI'' Svetozara Vlajkovića sa sti-
listikom Sola Beloua.

Misaoni i izražajni nivo izlaganja Srbe Ignjatovića je vi-
sok. Istina, mi smo mu se suprotstavljali i na momente pojedine 
deliće tog izlaganja izvrgavali oštrici kritike, ali mi na taj način 
PROZI PROMENE ništa nismo naudili.

Pratiti savremenu srpsku književnost godinama i godina-
ma, pri tom pisati i pročitati Ignjatovićevu knjigu obima 360 stra-
na – pa to je kao popeti se na vrh planine i uživati u monumen-
talnim prostranstvima!
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зоран вучић

плач песника над судбином света
Раша Перић: ЈАУК ВАСЕЉЕНЕ; Културни центар, 

Сремски Карловци, 2012.

Књигом песама Јаук васељене Раша Перић поставио је 
на своје песништво неку врсту круне. Досегао је оно што 
досегнути могу само истински песници, укорењени у свој 
матерњи језик и апсолутно одани свом етносу и етосу. Це-
локупно његово животно и књижевно искуство оваплоти-
ло се у овим песмама, што остаје његово лирско завештање, 
његово вјерују настало из дубоке духовне потребе да се из 
неспокоја и злог времена сведочи о нечастивим, демонским 
силама које већ разарају свет, ум и људску душу.

Сви они који познају (и поштују) песништво овог пе-
сника, знају да је Перић изузетан версификатор, песник 
чији су стихови саливени, избрушени као зрна бисера, чи-
сти и блистави као капи јутарње росе. Зато појава ове не-
обичне књиге, остварене такозваним белим стихом, такође 
мајсторски смишљеном, организованом и изведеном, изази-
ва посебну пажњу обичног читаоца, а особито онога ко се 
подухвати њеног тумачења и вредновања.

Сачињен од пет кругова (''Пијаца'', ''Грабеж'', ''Крадор'', 
''Напаст'' и ''Бекство''), а сваки круг због симболичке пуни-
не чини пет песама, ова књига Раше Перића, вероватно дуго 
недрена унутар стваралачког бића, јесте непатворени јаук 
песника у васељени, својеврсна побуна против зла, рођена 
из неподношљивог бола над губитком и поништењем свих 
вредности које чине суштину и смисао људског постојања. 
Страшан је овај век, јер је већ на самом почетку, све људско, 
а најпре душа, изнето на велику и незаситу белосветску 
пијацу. Све је у оном најбаналнијем смислу постало роба, а 
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најстрашније је што је и Бог постао роба. Трговци су се вра-
тили у Храм и бахато разбашкарили. Пред тим страним не-
починством песнику је остало само да крикне из дубине сво-
га стваралачког бића, да тако макар посведочи о планетар-
ном злу, ако већ не може да га сузбије. Шта друго да учи-
ни у овој кафкијанско-орвеловској стварности, где је све 
посуновраћено, и где више не важе етичке норме, закони и 
правила o којима су говориле умне књиге настале у неким 
часним временима.

Песник Раша Перић, аутор ове књиге, несумњиво још 
верује у моћ речи и стваралачки занос, упркос страшним чи-
њеницама које већ остварује болесни ум неуких и бездушних 
силника. Јаук васељене јесте велики плач песников над суд-
бином света, а понајвише над судбином свог народа који је 
готово све своје знаменитости (душу, част, достојанство, ис-
тину и правду) изнео на ђавољу пијацу да прода у бесцење.

Ова песничка књига Раше Перића заслужује озбиљну 
пажњу све ређих заљубљеника у песничку реч. 
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белешке о ауторима

БОЖИДАР ШУЈИЦА (1938, Koсoво Поље) најраније де-
тињство провео је у Бечу. Дипломирао је југословенске и општу 
књижевност на Филозофском факултету у Београду (1961). Радио 
је као професор књижевности. Био је директор Музеја града Бе-
ограда (1983-1997) и директор Југословенског културног центра 
у Паризу (1997-2001). Објавио је књиге поезије: Преступне ноћи 
(1961); Време и темељи; Срџба; Ура, Уран; Кањон; Изгледи за 
сутра; Кичма; Ивице, ожиљци; Изабране и нове песме (избор и 
предговор Златко Красни); Двоструки сан; Најлепше песме Божи-
дара Шујице (избор и предговор Горан Бабић); Крв драгог камена 
(2009). Награде: Младост за најбољу књигу младих у Југославији 
(1961), Песничке новине (1973),  Награда жељезаре Сисак (1975), 
Вукова награда (1955) и Драинчева награда за 1975. Објавио је 
две књиге на страном језику: Lisieres, cicatrices (у преводу Петра 
Поповића, 1996) и Ausgewahlte Gedichte (у преводу Златка Крас-
ног).

БОШКО ТОМАШЕВИЋ (1947, Бечеј) књижевник је, песник, 
есејист, теоретичар књижевности, филозоф. Доктор је књижевно-
сти. Од 1990. до 2006. године држао је предавања из књижевне 
теорије, поетике, херменеутике и књижевне епистемологије на 
универзитетима у Фрајбургу, Гетингену, Нансију, Инсбруку, Бе-
чу и Берлину. Бошко Томашевић је члан аустријског и  францу-
ског ПЕНА-а, Societe des Gens de Lettres de France, Европске 
Академије наука и уметности (Париз, Беч), те аустријског Друшт-
ва писаца. Од 1998. живи у Инсбруку. Аустријски је држављанин. 
Теоријске студије: Картезијански роман (1989); Из искуства бића 
и певања. Нацрт за једну онтологију песништва (1990); Самора-
зорне теорије. Књижевна теорија и дух постмодернизма (1993); 
Бесконачна замена. Фундаментална онтологија као теорија 
поезије (1997); Коначна теoрија књижевности (2000); Песништ-
во, књижевна теорија, егзистенција (2003);  Галилејевска поети-
ка (2004); Херменеутика непрозирног (2006); Чекић без господа-
ра (2009). Књиге поезије (избор): Картезијански пролаз (1989); 
Celan-студије и друге песме (1991); Понављање и разлика (1993); 
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Coll Memories (1994); Предео са Витгенштајном и друге рушевине 
(1995); Сезона без Господа (1998); Чистина и присутност (2000); 
Appendix (2001); Нигде (2002); Нова узалудност (2005); Плодови 
похода. Conquistador (2008); Песме од липовог и багремовог дрве-
та (2009); Архив (2009); Никуд (2011); Изабрана поезија I (2012).

БРАНИСЛАВ ВЕЉКОВИЋ (1948, Зајечар) живи у Београду. 
Уредник је Књижевних новина, уредник едиције Клокотризам на 
делу у КД Свети Сава и један од уредника Библиотеке 12+1. Члан 
је Удружења књижевника Србије од 1984. Песничке збирке: Бо-
гато живим (1982), Телесни троугао (1983),  Лицем према исто-
ку (1989), Врата (1996), Ја сам криви вир (1999),  Два зноја (2002), 
Историја подочњака (2005), П. Жабе (2010), Узводно од анђела 
(2013). Књиге кратких прича: Педесет и три сестре (2004), Рад-
на површина (2005), Ограда без капије (2006). Награде: Борски гру-
мен, Premiul Balcanica (Rumunija), Сребрно перо Русије.

БРАНКА ОГАР-МУСУЛИН (1960, Станишић) завршила је 
Медицински факултет у Београду, специјализирала је психијатрију. 
Објавила је збирку песама Модре медитације (1982). Добила је 
награду ''Ратковићевих вечери поезије'' у Бијелом Пољу (1982. и 
1986). Ради као психијатар у Неуропсихијатријској болници у Сом-
бору. 

БРАНКО ЋУРЧИЋ (1980, Сомбор) дипломирао је на Кате-
дри за општу књижевност и теорију књижевности Филолош-
ког факултета у Београду. Аутор је  збирке прича Живети и умре-
ти у Улици љубави (2008) која је изашла као електронско издање. 
Заступљен је у бројним зборницима кратких прича и пројекту Реч 
у простору београдског Студентског културног центра, као и на 
интернет порталима: litkon.org, art-anima.com, knjigomat,com и 
prozaonline.com. Добио је Награду ''Ђура Ђуканов'' Библиотеке 
''Јован Поповић'' из Кикинде за најбољу збирку приповедака ау-
тора млађег од тридесет година под називом Ветрењача (2006). 
Уредник је сомборског листа за културу Авангард. 

ВАСО МИЛИНЧЕВИЋ (1928, село Брлог у Лици) доктори-
рао је на Филолошком факултету у Београду (1965) и на њему је био 
редовни професор од 1978, а пензионисан је 1994. Био је предавач на 
универзитетима у Задру, Будимпешти, Москви, Берлину, Питсбур-
гу, Чикагу, Малмеу, Прагу. Један је од оснивача научног часописа 
Књижевна историја. Објавио је већи број појединачних студија, 
огледа и чланака, претежно о српској драмској књижевности, о 
српској периодици 19. века и о српским писцима романтичарске 
епохе, као и књиге: Коста Трифковић – живот и дело (доктор-
ска дисертација), Трагом наше баштине, Из старих ризница, На 
раскршћу епоха – српски часописи 1850-1860, Творци и тумачи, 
Српска драма до Нушића, Доситеј Обрадовић – просветитељ и 
родољуб, Вуково сазвежђе, Никола Тесла и књижевност, Вели-
ка школа и велики професори, Осветљавања и суочавања. Члан је 
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УКС и редовни члан Матице српске. Добитник је Домановићеве 
награде и Повеље УКС за животно дело. 

ВЕСНА КОРАЋ (1969, Врбас) полтиколог је и апсол-
вент историје уметности на Филозофском факултету у Београду. 
Живи у Новом Саду. Члан је Друштва Књижевника Војводине. 
Заступљена је у песничким антологијама од националног значаја и 
међународним антологијама поезије (Poesia Aempre Servia). Преве-
дена је на енглески, португалски, мађарски, румунски, бугарски и 
словачки језик. Објавила је књиге песама: Сарказам репродукције 
(1994), Униније (1998),  Песме и друге приче (2001) и Витез од Рав-
них гомила (2008). Роман: Дивља лоза, бршљан (2007) био је у ужем 
избору за књигу године ДКВ, а књига песама Витез од Равних го-
мила у ужем избору за књижевну награду Милица Стојадиновић 
Српкиња. Била је тв и радио новинар. Тренутно је сарадник неко-
лико књижевних листова у статусу слободног уметника.

ВИДОСАВА РАИЧ (1942, село Отпочиваљка код Бања Луке) 
живи и ствара у Сомбору. Дипломирала је на новосадском Фило-
зофском факултету, на групи за југословенске књижевности. Ра-
дила је четрдесет година у образовању и две деценије уређивала 
школски лист ''Први корaци'' ОШ ''Аврам Мразовић'' у Сомбору. 
Издала је неколико зборника ђачких радова. Објавила је књиге пе-
сама у прози: Тројство (1996), У сагласју (1997), Молитве љубави 
(2000), Тишина духа (2005) и Брежуљак детињства (2009). Члан је 
Друштва књижевника Војводине. Уврштена је у Лексикон писаца 
просветних радника у издању београдског Партенона. 

ДАВИД КЕЦМАН ДАКО (1947, Рaјновци код Бихаћа) је 
песник, прозаист, есејист, књижевни, ликовни и позоришни кри-
тичар. Био је наставник у Риђици (1971-1974) и професионални 
новинар од 1974. Био је уредник Покрета, Домета (1979-1987) 
и Сомборских новина. Уредник је Луче и Радио Сомбора. Пред-
седник је заједнице сомборских писаца Запис. Сарадник је мно-
гих листова, часописа и радио станица. Књиге песама: Реч на леду, 
Претпоноћни воз, Ноћни риболов, Распад мозаика, Зидари свети-
лишта, Небески гласник, Столетна вода, Хор сенки. Књиге при-
ча: Леђ. Лирска проза: Калем, Озарје, Сам као суза, Тамнина. 
Роман-мозаик: Кад дуња замирише. Књиге за децу: Сањам, сањам 
чаролије (песме и приче), Хоћко и нећко, Даљинама преко света 
и Неко само тебе тражи. Члан је ДКВ од 1980. Важније награ-
де: Диплома и Сребрна повеља за најбоље новинске репортаже 
на Интерферу; Искра културе (1988); Повеља Задужбине ''Јаков 
Игњатовић'' (Будимпешта, 2009).  

ДАНИЈЕЛА ПАДЕЈСКИ (1977, Ваљево) пише кратку про-
зу и поезију. Црта стрипове. Библиотекар је. Објавила је две књиге 
кратке прозе: Трун. Цртице (2008) и Неважни сусрети (2012). 
Члан је УКС и секретар уметничке групе Арт група Акт у Ваљеву. 
Добитник је књижевне награде Раде Томић (2002), Српско перо 
(2009, Јагодина).
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ДАНКО СТОЈИЋ (1958) дипломирани је филмски и теле-
визијски режисер. По својим сценаријима режирао је већи број 
кратких и получасовних филмова за РТС и друге установе. Сарад-
ник је близу 45 часописа. Објавио је тридесет књига. Најважније 
су Селена (2010), Приватни час (2011) и Писац кратког даха (гру-
па аутора, 2010). Члан је УКС. Објавио је четири књиге из области 
теорије филма.

ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ (1971, Ваљево) пише поезију, про-
зу, хаику, есеј, драму, књижевну и ликовну критику. Објавио је 
књиге песама: Негде на крају, Дланови земље са брегова, Писма 
са поља маховина, Смртоноснона нос, Гриоти, Abolla; У улици 
IX ; Прича нерватуре листа; Влаге и смрти беле; Lapsus calami; 
Шкрипа (са Иваном Малек); Страх од жутог шећера; Томпу-
си точкови; Само шака; Тирански записи; Рана, реч и песма (са 
Мирољубом Тодоровићем); Ненаписане песме; Czlowiek na moscie 
(на пољском); Преливи, отисци...; Композиција, рана поезије; 
Odtisi (на словеначком): Песме процеса. Књиге хаику поезије: На 
небеском огледалу / In the sky mirror (српско-енглески); Покисли на-
рамак / Wet armful (српско-енглески, са Золтаном Бабом и Илијом 
Братићем); Сенка малињака / Тhe shade of the raspberry patch / 
Lombra del campo di lampioni (српско-енглеско-италијански); Скок 
веверице (са Радмилом Богојевић); Путник постањем / Traveller 
by origin (српско-енглески); Сенке белих једара / Sence belih jader 
/ The shadows of white sails (српско-словеначко-енглески); Iščem 
obraz vode / My quest for the face of water (словеначко-енглески). 
Поезија и стрип: Смртоносно на нос. Књиге прозе: Модре ноћи 
/ Bluish Nights (српско-енглески); У НЕБО или ка небу; Ноћни за-
писи; Варнице по ободу пропланка / Iskre po obrobju jase (српско-
словеначки); Металне боје; Скица за портрет једног света. 
Књига поетске прозе: Жива књига (са Србом Игњатовићем). Стрип 
албум: Како је све почело; Укрот. Књига пакет пројекат: Анти-
деманти (2005, 2007, 2010). Роман: Ив и До (2004, 2007). Драма: 
Шен (српско-словеначки. Књиге избора: Пет кругова ватре (при-
редио мр Душан Стојковић; То плавооко небо (приредио мр Срба 
Игњатовић; Пре песка (приредио мр Душан Стојковић; Човек на 
мосту (на пољском). Антологије: Изнад празнине (антологија 
српског хаикуа); Моћ чигре (антологија српске поезије за децу); 
Предјесенски интермецо (антологија српског хаибуна; Дубоки 
прозор (акт антологија најкраће приче); Одјек међу уснама (хаи-
ку антологија); Сусретања / Meetings (српско-енглеска антологија 
светског еротског хаикуа); Облаци у најкраћој ноћи / Clouds in 
the shortest night (антологија светског хаикуа); Зрнца (антологија 
најкраће приче на српском језику, са Душаном Стојковићем), 
Zrnca (словеначко издање); Гласници невиђеног (антологија ауто-
ра рођених од 1970. до 1980, са Душаном Стојковићем) и неколико 
антологија најкраће необјављене приче часописа Акт. Превођен је 
на 17 језика. Уређивао и издава часопис Црни креч (са Миливојем 
Костићем). Основао, уређује и издаје интернационални хаику ча-



Домети149

сопис Лотос, главни и одговорни уредник хаику часописа Хаику 
друштва Србије Цвет шљиве, оснивач, главни и одговорни уред-
ник часописа за књижевност, уметност и културу Акт и часописа 
за поезију и поетско Тенсо, као и стрип фанзин Помамна ноздрва. 
Један је од уредника београдског Апострофа. Награде: Панонски 
галеб (Суботица, 1999), Српско перо (Јагодина, 2003), Шумадијске 
метафоре (Младеновац, 2003), Раде Томић (Књажевац, 2005), 
Сретењска повеља (Орашац, 2009), Раде Томић (Књажевац, 2009) 
и друге. Излагао је на 36 самосталних (слике, цртеже, визуелну 
поезију, мејл арт, стрип) и на преко 100 групних ликовних излож-
би у земљи и иностранству. Дизајнирао је преко 200 публикација. 
Идејни је творац и организатор међународног уметничког пројекта 
Интеркултурални дијалог кроз српски и међународни уметнич-
ки израз (Ваљево 2009-2012). Од 1997. године члан је Удружења 
књижевника Србије. Председник је Хаику друштва Србије, Хаику 
удружења Србије и Македоније и и АРТ групе АКТ.

ДУШАН СТОЈКОВИЋ (1948, Београд) песник је припове-
дач, књижевни критичар, есејист, антологичар, преводилац са сло-
веначког и француског језика и уредник Шумадијских метафора 
(Младеновац). Живи у Младеновцу. Магистрирао је на Филолош-
ком факултету у Београду. Објавио је књиге поезије: Мало сунце 
(2004), СмртКовање / СмртКовење (изабрaне песме на српском и 
македонском језику, 2008). У прози: Сневомрак, кафкијаде (2006), 
Сновни словар. Приче о Сигналу (2007). – Лексикологија: Реч-
ник дубровачког језика (2000). Из критике: Баштиници и сапут-
ници. Субјективна историја младеновачке поезије (2007),  Хлеб ка-
мена и неба. О сврљишким песницима (2010), Жубор метафизич-
ког. Огледи о српским песницима (2010), Зрнасти снови. Критич-
ки текстови и студије о стваралаштву Дејана Богојевића (2010), Ра-
домир Андрић или Поезија која траје (2012). 

Антологије: Речи у излогу града. Антологија младеновач-
ких песника (1999), Небо језика. Антологија младеновачке прозе 
(2002), Хук душе. Антологија младеновачке есејистике I–II (2003), 
Тело у телу. Антологија српске еротске поезије (2003), Лирски 
бруј Шумадије. Антологија песама шумадијских песника /1804–
2004/ (2004), Снови бића. Антологија младеновачких преводилаца 
(2004), Дах речи. Антологија младеновачке књижевности за децу 
(2005), И снови и јава. Aнтологија младеновачке драме, I–II (2005), 
Рудници снова. Антологија младеновачке поезије (2006), Грамати-
ка смрти: Именице. Антологија песама песника самоубица (2006), 
Зрневље светлости. Антологија стваралаштва слепих. Поезија и 
кратка проза (2007), Граматика смрти: Прироци. Антологија пе-
сама о самоубиству и самоубицама (2007), Граматика смрти. Та-
натолошки речник (2008), Граматика смрти: Проза-Ида. При-
че писаца самоубица (2009), Граматика смрти: Проза – Idem. 
Туђоземци. Антологија прозних текстова са мотивом самоубиства 
(2010),  Граматика смрти: Проза – Idem. Нашијенци. Антологија 
прозних текстова са мотивом самоубиства (2011), (са Дејаном Бо-
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гојевићем) Зрнца. Антологија најкраће приче на српском језику 
(2011), Граматика смрти: П(р)озорје. Мотив самоубиства у 
драмској књижевности (2012), (са Милошем Јанковићем) Венац 
венаца. Избор сонетних венаца савремене српске поезије (2012), 
(са Дејаном Богојевићем) Zrnca. Antologija najkrajše srbske proze 
(Ljubljana, 2012), Госпођа смрт на дну тишине: од Ерине до Ка-
ролине. Антологија песништва песника умрлих пре њихове триде-
сете године (2012), (са Дејаном Богојевићем), Гласници невиђеног, 
Антологија – зборник аутора рођених од 1970. до 1980 (Од Мило-
ша до Маје) (2013). 

ЖАРКО ДИМИЋ (1962, Сремски Карловци) дипломирао 
је на групи за историју на Нововосадском универзитету. Књиге 
историографије: Сремски Карловци,1990; 200 година карловачке 
гимназије – Школе које су претходиле карловачкој гимназији,1991; 
Сремски Карловци (друго допуњено издање), 1994; Велики бечки 
рат и карловачки мир 1683-1699 (1999); Овде живе Срби – стра-
ни путници и путописци о Карловцима од средине XV до почетка  
XX  века (2001); Сремски Карловци (2003); Топонимија Сремских 
Карловаца (2006); Карловачка цртачка школа (1809-1866) – прва 
српска цртачка школа (2007); Сремски Карловци – од насеља до 
града (1308-2008), 2008; Прва српска читаоница у Сремским Кар-
ловцима 1868-2008, 2009; Преглед историјата Архива САНУ у 
Сремским Карловцима (1949-2009), 2009; Сећање на грофа Саву 
Владиславића, коаутори Чедомир Попов, др Драго Његован и Жар-
ко Димић, 2009; Руско – српске везе од IX до XIII века, 2010; Срем-
ски Карловци, 2011; Сремски Карловци некад и сад, 2012. Приредио 
је већи број монографија и каталога. Носилац је пројекта Матице 
српске Становништво у Срему у 18. веку. Књиге поезије: Свитац 
на жици; Светац на столу; Кућа на крову; Двориште на небу (треће 
допуњено издање); Душа на ветру (избор из поезије, сачинио и 
приредио Зоран Ђерић); Ветар на лицу (Записи из поетског днев-
ника I ; Инквизитори на небу (Србије), (Записи из поетског днев-
ника II); La Casa Ssulla Strada (изабране песме на италијанском, 
превео Драган Мраовић); Dove I Cigni Sognano (изабране љубавне 
песме на италијанском, превела Анђела Ђанели. Прозне књиге: 
Анегдоте карловачке и старе разгледнице – антологија (два из-
дања). Награде и признања: као ученик Карловачке гимназије 
награђен је из фонда др Милице Богдановић за изузетно постиг-
нуте резултате из историје 1979; Печат вароши сремскокарловач-
ке; Специјална награда на италијанском фестивалу Медитерана у 
Коверсану; Јубиларни крст генерала Петра Николајевића Вранге-
ла (Санкт Петербург); Медаља Патријарха Јосифа Рајачића; Награ-
да Павле Марковић Адамов; Златна значка КПЗ Србије; Орден ве-
лике Руске православне цркве, преподобног Сергеја Радоњешкога, 
III степена; Вукова награда; КПЗ Србије и друге. Оснивач је и 
главни и одговорни уредник часописа за науку, културу и уметност 
Кровови (од оснивања 1986). Члан је редакције Песничких новина. 
Члан је Друштва књижевника Војводине, Удружења књижевника 
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Србије и Друштва новинара Војводине. Директор је Архива САНУ 
у Сремски Карловцима.

ЗОРАН ВУЧИЋ (1947, Околиште у источној Србији) пише 
песме, есеје, кратке приче, књижевну критику и преводи с бугарског 
језика. Главни је уредник часописа Бдење, Етно-културолошког 
зборника листа за децу Ђак. Најдуже борави у Бучуму на Тресиба-
би где се бави земљорадњом. Једну деценију проводи у Београду 
као новинар. Један је од уредника Расковника. Добитник је неколи-
ко угледних награда. Књиге песама: Пролази свет (1976), То про-
шло (1980), Европске промаје, Књига четворице (са М. Ненадићем, 
С. Стојадиновићем и М. Цером Михаиловићем), Мисал и земља 
(1986), Досада, поема (1987), У лице веку (1991), Слутње и спозна-
је (1998), Знаци и тамнине (1999), Рукопис постоји (2000), Злат-
ници на ливади, хаику (2005), Врвина за небо(2006), У глуво доба 
(2006), Источно тројство (са Р. Вучковићем и О. Ристићем, 2007), 
Стари и нови стихови (2008), Знаци из тескобе (2010). Песме и 
записи: Било и прошло (1982), Завештање (1990). Књиге за децу: 
Сунчев друг – сунчев осмех (са Р. Арсићем, 1987), Време за игру 
(2000), Радовање и играње (са Р. Арсићем,  Р. Вучковићем и В. 
Јовићем, 2000), Откривање тајне (са Р. Арсићем), 2001). Студије: 
Сврљишки књижевни круг (2005). Преведена му је књига на бугар-
ски. Приредио је неколико зборника.

ЗОРИЦА ХАЏИЋ (1977, Нови Сад) дoцент је на Одсе-
ку за српску књижевност на Новосадском универзитету. Бави се 
српском књижевношћу XX века. Објавила је студије: Историја 
једне самоће – поезија и проза Данице Марковић (2007), Тиха при-
станишта Милете Јакшића (2012).

Са Миливојем Ненином приредила је књигу Судари Милете 
Јакшића – преписка (2005); књигу Тодор Манојловић: Песме (2005); 
и књигу Даница Марковић: Историја једног осећања (сабране пес-
ме). Сарађивала је на пројекту Жанрови српске књижевности за 
зборник новосадског Филозофског факултета.

ЉУБИША ЂИДИЋ (1937, Краљево) песник је, есејист, анто-
логичар, путописац, дечји писац, прозаист. Живи у Крушевцу. Био 
је дугогодишњи директор и уредник Багдале, а данас је уредник 
истоименог часописа за децу. Оснивач је бројних манифестација 
и галерија. Објавио је збирке песама: Подигнуте руке (1965), На-
грижен прстен (1969), Пролистало копље (1979), Свраке воле 
сјајне ствари (1975), Горионик (1978), Прометејева чинија (1984), 
Северњача над Багдалом (1986), Пакао за дневну употребу (1993), 
Признајеш ли пепео светлости (1994), Српски царски рез (1999), 
Свети пољубац (2003), Моравска тројеручица (2012). Путопи-
си: Чудесна Кина (1984. и 1989), Под јужним крстом – Латин-
ска Америка (1992), Ружа Будимпеште (2006). Романи: Дневник за 
Теу (1992), Царска деца (2006). Приче: Скраћенице (1998). Днев-
нички записи: 1999 године (2009). Монодрама: Кнегиња Јелена  
Балшић (2010). Књижевна критика: Лет над завичајним гнездом 



(2012). Објавио је шест збирки за децу и неколико сликовница. 
Антологије: Догодило се у Крушевцу; Крушевачка розета; Српска 
кућа – песници о Виду, Крфу и Зејтилнику; Бескрајни плави круг – 
педесет година модерног српског песништва (на чешком у Брну); 
Хиландар у српском песништв;  Духовница – православно српско 
песништво. Превео је десетак песама и романа са словеначког. Но-
силац је Ордена рада са златним венцем, Вукове награде, Златне 
значке КПЗ, Посебног признања Министарства културе за врхун-
ски допринос националној култури Србије, Октобарске награде 
града Крушевца и друге.

МИЛАН Р. СИМИЋ (1959, Велика Плана) објављује прозу, 
драме, афоризме и есеје. Објављени романи: Порицање стварно-
сти, Оде ми да полудим, Бели свет коначно. Збирке прича: Недовр-
шена прича, Приручник за будуће мучитеље и убице. Збирке афо-
ризама: Чизма режим чува; Гласаћемо се још; Ено секире, камо 
га кум?; Зовите ме Аристотел. Књиге есеја: Али нећемо више о 
томе, Приручник за побуну верујућих, Али хоћемо управо о томе, 
А то тонуће у простору. Монодрама: Сневач од сламе, Расвануће. 
Добитнк је друге награде конкурса Улазница 2012. за есеј А то 
тонуће у простору. За прозу је добио награде: Стеван Сремаци и 
Милутин Ускоковић и за Радио драму награду Радио Београда. Од 
1994, уређује часопис за културу и књижевност Наш траг. Запо-
слен је у Библиотеци Радоје Домановић у Великој Плани.

МИЛЕНКО ПОПИЋ (1945, Бачка Паланка) по рођењу живи 
и ради у Сомбору. Уз поезију и прозу, објављује теоријске тексто-
ве, рецензије и антологије. Упоредо с Вежбаоницом и ОШ ''Ни-
кола Вукићевић'' завршио је Нижу музичку школу (одсек виоли-
на). Дипломирао је југословенске и општу књижевност на београд-
ском Филолошком факултету. Похађао је постдипломске студије 
на Новосадском универзитету. Био је запослен у Галерији ''Ми-
лан Коњовић'' (1974-1979) у Сомбору, а, затим, као библиотекар у 
Градској библиотеци ''Карло Бијелицки''. Објавио је три књиге пе-
сама. Последњу Спонтанист штампале су ''Шумадијске метафо-
ре'' поводом прве награде за најбољу песму 2008. Објавио је днев-
ник Коњовић из прикрајка (2012) за коју је добио Високо признање 
''Академије Иво Андрић''. Објавио је две антологије у сомбор-
ском алманаху 2005. Прозор кроз који Дунав тече и у сомбоско-
-апатинском Алманаху 2006-2007. Слика је душа песме песма је 
душа слике. Члан је Друштва књижевника Војводине од 1987. и 
УКС од 1993. Удружење књижевника доделило му је, 2006, као 
уреднику ''Домета'', ''Плакету захвланости за трајни допринос угле-
ду и развоју УКС''. Уредник је едиције ''Голуб''. Био је више пута, 
по позиву, учесник са гитаром Београдског међународног сусре-
та писаца. Oд 1992, иницијатор је и водитељ јединствене спонтане 
дружине Поетско игралиште, где на гитари прати казиваче стихо-
ва и пева своје и песме познатих аутора лепе књижевности. Ком-
поновао је музику за седамдесетак песама. Од 1982, маратонац је 
с истрачаних 70 000 км и добитник пехара ''Сомборских новина'' 
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за животно дело у спорту. Вишедеценијски је директор ''Сомбор-
ског маратона''.

МИЛИВОЈ НЕНИН (1956, Лок, Шајкашка) студирао је 
на Филозофском факултету у Новом Саду, где је магистрирао 
и докторирао на Одсеку за југословенске књижевности. Редов-
ни је професор на Новосадском универзитету. Бави се историјом 
књижевности и књижевном критиком. Објавио је: С-авети кри-
тике, с-окови поезије(1990); Светислав Стефановић – претеча 
модернизма (1993); С мером и без ње (1993); Суочавања (1999); 
Ствари које су прошле(2003); Стари лисац (2003); Случајна књига 
– колаж о Тодору Манојловићу (2006); Српска песничка модерна 
(2006); Ситне књиге – о преписци српских писаца (2007); Слатка 
књига (2008), Седам бележака – мала књига о Црњанском (2009); 
Савичента – српски књижевници искоса (2010); Свети мирис пам-
тивека – фрагменти о Лази Костићу (2011); Савић Милан (2011). 
Приредио је више књига и антологија. 

МИЛУТИН ЛУЈО ДАНОЈЛИЋ (1939, Ивановци, бивши срез 
Качерски у Шумадији) живи и ради у Београду. Дипломирао је на 
групи српскохрватски језик и југословенске књижевности на бе-
оградском Филолошком факултету. Радио је као професор и ди-
ректор основних и средњих школа у Србији и Републици Српској. 
Књиге поезије: Црни фењери; Голи брег; Ћуприја преко Качера; 
Плава сунца, црни пси; Два сонетна венца; Пламичак на свећи; Три 
поеме; Бледе брезе; Од беле пене, Венци о позним љубавима; Да 
за љубав, анаграмска просијавања; Са шљунка преписано; Замрле 
искре; На златној жици времена. Проза: Ковчег по мери, Приче за 
децу, Опасно путовање, Самоуки љубавници из Коларчеве улице. 
Приредио: Његошеве мисли, Српске народне песме, Српске народ-
не приче, Ал се небо осмехива, Антологија Озарења, 255 српских 
песника, На скривеном трагу, антологија новије српске поезије, У 
књигама све пише, антологија нове српске приче, Шаљиве српске 
народне приче, Српске народне бајке. Објавио је преко триста 
књижевних приказа и есеја о српској поезији и прози.

МИРОСЛАВ ЈОСИЋ ВИШЊИЋ (Стапар, 1946) завршио је 
основну школу у родном месту, Учитељску школу (Препарандију) 
у Сомбору, а на Филолошком факултету апсолвирао је на Катедри 
за општу књижевност и теорију књижевности. Био је секретар ли-
ста Студент, Relations,покретач библиотеке ''Нови Албатрос'' и 
један од првих приватних издавача у Србији (Књижевна фабри-
ка ''МЈВ и деца''). 

Објавио је (од 1966) у више издања књиге приповедака: Лепа 
Јелена, Дванаест годова, Квартет, Нови годови, О дуду и гробу и 
Приче из трапа. Новела: Роман о смрти Галерије. Роман: Чешка 
школа, Приступ у светлост, Одбрана и пропаст Бодрога у седам 
бурних годишњих доба, Приступ у кап и семе, Световно тројство, 
Приступ у починак, Роман без романа, Док нас смрт не раста-
ви и Стабло Маријино. Преписка из времена бомбардовања: Рат-
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на пошта и коментари. Књиге текстова: У другом кругу, Ђердан 
од дивана, Писма српским писцима и Маргина, два избора Азбуч-
ник придева у српској прози двадесетог века и Антологија српских 
приповедача 19. и 20. века, књига песама Азбука смеха, Осим све-
та и Завештање... итд. У седам књига објављена су његова Иза-
брана дела (1995), у шест књига Дела (2004-2007), у истим корица-
ма штампано је пет романа под насловом ТБЦ (2002), а све приче 
сложене су у Сабраним приповеткама (2007).

Прве књижевне радове објавио је на страницама Покрета. 
Приредио је издање сомборског листа Голуб, спомен-број 1879- 
-1913, а књигу о ''сликару из прикрајка'' Речима по платну све-
та објавио је 1978. и у Столећу Милана Коњовића 1998. Покре-
нуо је са Радивојем Стокановим 2007. године књижевне сусрете 
''Вељкови дани''.

Његова проза објављена је у више антологија и зборника, у 
земљи и иностранству, а превођена је на француски, пољски, ен-
глески, немачки, мађарски, холандски, италијански, словачки, бу-
гарски, чешки и македонски језик. О његовим делима објављено 
је неколико стотина критика, приказа, студија и есеја, више те-
матских целина у часописима, затим пет зборника: Проза МЈВ, 
Алфа и омега, Тридесет година, пола века, Венац критичких радо-
ва и Златни век Мирослава Јосића Вишњића, као и студије Марка 
Недића Проза и поетика Мирослава Јосића Вишњића и Соње Ка-
петанов Лирски годови.

Добио је више признања за животно дело: Вељкову голубицу, 
Рачанску повељу, награду Тодор Манојловић и грачанички Злат-
ни крст кнеза Лазара, као и за поједине књиге: награду Исидора 
Секулић, листа Младост, Љубиша Јоцић, Нинову награду критике, 
Борбину награду, Станислав Винавер, Борисав Станковић, Окто-
барске награде Београда и Сомбора, Иво Андрић и Јован Скерлић.

Живи у Београду (а долази често у Стапар), као заслужни 
пензионер и председник ПАНУ ''доживотно у оставци''.

НАДА ДУШАНИЋ (1961, Сомбор) писац и сликар, дипло-
мирала је на Грађевинском факултету. Објавила је књиге припове-
дака: Приче у боји I (2003) и Боје тамних светлости (2005); рома-
не: Кућа са друге стране (2007) и Спој срећно пронађен (2010); и 
есеј: Кућа пуна слика (2008). Слика уља на платну, а мотиви су по-
везани са темама прозних текстова. Члан је Друштва књижевника 
Војводине. Награде: ''Улазница'' (2008), ''Шумадијске метафоре'' 
2010, ''Стеван Сремац'' за хумористично-сатиричну причу на кон-
курсу Бал у Елемиру 2011, ''Стеван Сремац'' 2012, I награда на 
међународном конкурсу за најбољу кратку причу ''Изван коридора-
Вранац 2012'' на фестивалу Одакле зовем у Подгорици, ''Андра 
Гавриловић'' 2010. и ''Бележница'' 2012. Приче су јој објављене у 
зборницима најбољих радова ''Алма'' 2010, ''Милутин Ускоковић – 
Међај'' 2010, ''Андра Гавриловић'' 2010. и ''Бележница'' 2012. 
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ПРЕДРАГ БАЈО ЛУКОВИЋ (1958, село Гајтан на Радан 
планини) дипломирао је просторно планирање на београдском 
Природно-математичком факултету. Стекао је диплому Мајстор 
цртежа професора Драгана Лубарде. Књиге песама: Жива мрља 
(1991), Искивање крста (1993), Босиљак и камен (1994), Чежња 
за криком (1998), Лутајући блесак (1997), Изабране и нове песме 
(1998), Речита тишина (2003), Пикасово око (2005). Као ликовни 
уметник има петнаест самосталних изложби.

РАДИВОЈ СТОКАНОВ (1949, Стапар – 2013, Сомбор) је 
историчар српске књижевности и културе и књижевни критичар. 
Од 1988. до 2012. главни је и одговорни уредник часописа ''До-
мети''. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду, 
где је студирао постдипломске студије. Приредио је: Радивоја 
Симоновића Успомену на др Лазу Костића (1986), фототипско 
издање Устава Сомборске српске читаонице (1998), са Миодрагом 
Суботином Вођ о обнови дома Српске читаонице ''Лаза Костић'' 
у Сомбору (2000), Објавио је петнаест радова о Лази Костићу Тра-
говима Лазе Костића (2011). Књига је награђена Наградом ''Дејан 
Медаковић'', а издавач ''Алтера'' добио је Специјалну награду Но-
восадског сајма за то издање (2013).

РАДОМИР АНДРИЋ (1944, Љубање код Ужица) учио је 
гимназију у Ужицу и Крушевцу, а дипломирао на Филолошком фа-
култету у Београду, на групи за југословенске и општу књижевност. 
Први запажени циклус песама под називом Преслишавање на глас  
објавио је 1963. године у књижевној ревији Видици, а од тада до 
данас објављује поезију, прозу, књижевну критику, записе и есеје 
у бројним листовима и часописима. До сада је објавио преко три-
десет песничких књига, између којих: Сунце у воденици, Вечерњи 
крчаг, Шумска црква, Карпатско умиљеније (заједно са Весном 
Парун), Бунари Радоша Модричанина, Сване ли, Неустукница, Че-
сто рушена кућо, Каква почаст, Испод снега, Загон, Ноћни пли-
вач, Вучица на пртини, Рујно, Чарно длето, Румунска икона, Исто 
и обрнуто, Похвала смеху, Вечера на савској лађи, Бели извор, По-
летеше  птице ластавице, Зарно витло, Ка другости, Кључне 
кости, Санопис воде... Аутор је неколико песничких књига за 
децу: Чавке постоје због слова Ч, Под златном леском,  Питали-
ца са Звездаре, Козије грозје, Измишљотина (заједно са Гораном 
Бабићем), Птичије млеко, Гледалице... Преведен је на руски, ен-
глески, француски, румунски, македонски, шпански, италијански, 
чешки, пољски, белоруски, грчки, бугарски... За поезију и уоп-
ште свој допринос култури Србије добио је награде:  Раде Драи-
нац, Исидора Секулић, Милан Ракић, Награда Крушевца, Беловод-
ска розета, Златни Орфеј, Раваничанин,  Филип Вишњић,  Невен, 
Октобарска награда Београда, Златни беочуг, Златна значка КПЗ 
Србије, Повеља Мораве, Прстен Деспота Стефана Лазаревића, 
Витезова награда, Србољуб Митић, Витез поезије – Чајетина, 
Повеља Карађорђе, Печат кнеза Лазара, Паун Петронијевић. Про-
глашен је за најбољег песника на међународном фестивалу сло-
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венске поезије у руском граду Твер. У Румунији је добио значајне 
књижевне награде: Лучијан Блага, Никита Станеску, Марин Со-
реску, Награде Академије наука Румуније, Медаља Михај Еми-
неску, Базјашка повеља...Такође је добио низ књижевних награ-
да и признања у Македонији: Златни прстен, Награда Хераклеја 
(Битољ) и награда за есеј у Струги. Члан је Академије АСЛА у 
Орадеји (Румунија), Словенске академије књижевности и уметно-
сти у Варни (Бугарска) и Медитеранске Академије Браћа Мила-
диновци  у Струги (Македонија). Заступљен је у више антологија 
српске поезије објављених у Србији и иностранству. Уређивао је 
часопис Багдала, лист Задруга, ревију УНО и лист Књижевне но-
вине. Такође био је члан редакције Другог програма Радио Бео-
града. Пре неколико година биран је за председника Удружења 
књижевника Србије. Како сам каже, живи у Београду и на више 
места – одједном. 

РАЛЕ НИШАВИЋ (1946, Oстрељ изнад Бијелог Поља) про-
фесор је руске књижевности. Власник је издавачке куће Бистри-
ца (1993) у Новом Саду у којој је објављено преко 800 наслова. 
Објављене књиге поезије: Срце у недрима неба, Сунце у прсти, 
Дивље трешње, Шумска земља, Да чекамо зоре, Маните воде 
(1995, Нови Сад), Да чекамо зоре и нове песме, Маните воде (1995, 
Љубљана), Ледено подне. Приче: Шетачи црне кесе, венац сав-
ремених прича. Роман: Звоно ноћ јастуком Интервјуи: Кад писци 
говоре, Кратак је човеков пут. Песме за децу: Деца ведрог лица, 
Деца ведрог лица (на грчком), Наше двориште птичја је кућа (два 
издања),  Дунавске светиљке, Око и реп псећи, Китови пријатељи. 
Приче за децу: Ватрено ждребе (три издања, једно на грчком), Ви-
диковци изворишта, Корњаче љубавнице (песме и приче).

РАША ПЕРИЋ (1938, Гарево код Великог Градишта) жи-
вео је четрдесет година у Новом Саду, а сада је у Петровцу на 
Млави. Објавио је 35 књига песама и 31 тематски зборник. Иза- 
бране песме: Песме Раше Перића, ауторов избор у десет књига 
(2002-2003) и у једној књизи Берба светлости (2008). Аутобио-
графске књиге: Даровница (идеје и остварења, 2000), Животни-
ца (био-библиографија, 2005), Сусрети и записи (2008). Посебна 
издања: Посланице: Драги Рашо (сто писама Србољуба Митића, 
2008), Споменица Србољуба Митића (2008).

СИНИША ВУЧКОВИЋ (1964, Осијек) завршио је средњу 
школу у Осијеку. Правни факултет је прекинуо због ратних окол-
ности. Са супругом и двогодишњом ћерком побегао је 1991. годи-
не из Осијека. Учесник је рата од борби за Вуковар, па до краја. 
После рата био је три године припадник УН ''мешовите полиције 
за мирну реинтеграцију''. У Сомбор је дошао почетком агресије 
НАТО-а на СР Југославију. Утврђен од лекарске комисије ПТСП 
са ''трајном променом личности'' инвалидски је пензионер (с 
најмањом пензијом од 12 000).
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СТОЈАН БЕРБЕР (1942, Винорача код Јагодине) пише 
поезију, прозу, драму и публицистику. Докторирао је на Медицин-
ском факултету у Београду. Уређивао је Покрет, био у редакцији 
Норме и уредник Домета (1974-1983. и 1991-2009) Књиге поезије: 
Раванград (поема), Који ме прате, Не сан, Дажд, Пукотина, Љуб, 
Русалке, Брава, Изабране песме (приредио Радивој Стоканов), 
Знак, Коб, Слово о Расцији, Buszt ( избор на мађарском; Иштван 
Брашњо), Прах,Чртe, Прелуд. Роман-трилогија: Трифунеја (награ-
да Милош Црњански) и Зебња. Проза: Вера и друге приче. Књига 
есеја: Печатници. Драмска дела: Балада (изведена у Сомбрском 
позоришту 1984), Ламент (живот и смрт Црњанског). Антологије: 
Птице и водоскоци (сомборско песништво); Светлосна изворишта 
(сомборска поезија у два издања); Врло важно (сомборска поезија 
за децу); Српске јуначке песме; Српска љубавна поезија; Српска 
родољубива поезија и Српска поезија за децу (избор у Алманаси-
ма Учитељског факултета). Историјске студије: Корак до слобо-
де, Косовска издаја. Публицистика: Реаговања 1, 2. Члан је ДКВ 
и УКС. У два мандата био је у управи ДКВ. Био је потпредседник 
Извршног већа Војводине за друштвене делатности (1993-1996). 
Добитник је Октобарске награде Сомбора (1988), Искре културе 
Војводине (1995) и Вукове повеље за педагошки рад (2009).  Члан је 
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва (2008).

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ (1949, Бошњаце у Србији) у Сомбо-
ру је од 2001. Редовни је професор Педагошког факултета у Сомбо-
ру и шеф Катедре за књижевност и језик. Докторирао је на групи за 
књижевност и језик на Филолошком факултету у Београду (1990). 
Био је члан редакције Освит (1994-1996) и уредник часописа По-
мак (2000-2002) Удружења писаца општине Лесковац. Уређивао је 
лист Учитељски весник у Врању (1999-2000).

Објавио је књиге: Велибор Глигорић о реализму (1993), Исто-
рија српске књижевности за децу (2001), Теорија књи-жевности 
за децу (2003), Реторика (2003), Увод у књижевност (2009), Огле-
ди и критике (2009), Говори и критике (2009). Добитник је неколи-
ко награда за књижевност.
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